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Opłata pocztowa uiszczona; ryczałtem. BA 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie, zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

PRENUMERATA mięsięczna z odniesieniem do domu lub z 
przesyfką pocztową 4 21., zagranicę. 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 
Nr. 80259. W sprzedaży detai. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul Szeptyckiego —— A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW —— Księgarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY -— Išuiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
BMORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — skiep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

NIESWIEZ — ui. Ratuszowa, Ksiegarnia jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Rach*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Łubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY —- ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — al. Mickiewicza 24, F. jaczewsk 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

L ia 
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na S ronie Ż-ej +3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miimetr 60 gr. Wamumerach świątecznych „oraz) z, prowincji o. 25 proc. „drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłorzenie cyirowe i tabełaryczne o 50 proc. drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

    

   

«+ mnie nie mówił mi 

tuje. W luźnej rozmowie napomknął 

W sprawie Oiiolda 
(wywiad z ks. prałafem Sawiekim 

Od dłuższego już czasu bawi w 

Wilnie p. Donat Malinowski, działacz 

nacjonalistyczny litewski, w sprawie 

ewentualnego ustawienia pomnika W. 
Ks. Litewskiemu Witoldowi, w  Ka- 
tedrze, gdzie spoczywają prochy 

wielkoksiążęce. W sprawie tej zabie- 

rało już raz głos „Słowo”. Jak wia- 

domo bowiem w r. bieżącym przypa” 

da 500-tna rocznica Śmierci wielkiego 

bohatera Litwy, którą Kowno wyzy- 

skując tradycyję „starolitewskie, za- 
mierza godnie uczcić wspaniałym 0b- 

chodem. 

Litewskie społeczeństwo  kowień- 

p skie zamierzało pierwotnie nie utrzy- 
W 

mywać żadnego w tej „sprawie kon- 

taktu z Wilnem, a przysłać do nas 

jedynie litwinów amerykańskich jako 

obywateli Stanów Zjednoczonych. Wi- 

docznie zasada ta upadła skoro przy- 

jechał do Wilna p. Donat Malinow- 

ski. Również pierwotnie projektowano 

ustawierie sarkofagu w kowieńskiem 
muzeum wojskowem. Sarkofag ten 
miał być pusty, t. zn. przypominać 
wszystkim, iż dopóki Wilno nie bę- 

dzie odzyskane prochy wielkoksiążęce 

nie mogą być złożone do tego sarko- 

fagu. Były to projekty, które uległy, 

jak widzimy, Kardynalnym popraw- 

kom gdyż nie tylko przyjechał do 

W;lna przedstawiciel Komitetu uczcze- 

nia 50o-ej rocznicy Witoldowej, ale 

przyjechał jednocześnie z prośbą do 

arcybiskupa mitropolity wileńskiego o 

pozwolenie ustawienia pomnika i 

sarkałagu w Wilnie. 

P. Donat Malinowski udał się do 
J. E. ks. Biskupa Metropelity Jałbrzy- 

kowskiego. J. E. ks. arcybiskup ode- 
słał go do ks. prałata Sawickiego o 

becnego proboszcza Bazyliki. Tyle 

razie udało się nam dowiedzieć w 

tej sprawie z luźnych pogłosek krą 
żących po mieście, jak zarówno z 

„Vilniaus Rytojus“. Przeto przedsta” 
wiciel naszego pisma zwrócił się do 

prałata Sawickiego z prośbą o udzie- 

lenie kilku słów szczegółowych wy- 

jaśneń w tej, dla nas tak  doniosłej 

sprawie. 

Ks. prałat Sawicki przyjął nas ze 
zwykłą sobie serdecznością i uprzej- 

mością, ale zaznaczył na wstępie, że 

dużo w tej „sprawie powiedzieć nie 

4 potrafi ponieważ jej bliżej nie zna. 

— Czy był u ks. prałata — py: 
tamy — p. Donat Malinowski? 

— Owszem był. 

— W jakim charakterze? Czy jako 
joficjalny $delegat kowieńskiego Ko- 
|mitetu? 

„,  — Właśnie tego nie wiem. P. Do- 
Anat Malinowski, który się zgłosił ido 

kogo reprezen- 

o ukonstytuowanym w Kownie Ko- 
mitecie, wspomniał również coś o 
tworzącym się ijpodobnym Komitecie 
litewskim w Wilnie, ale nie podawał 

się za reprezentanta żadnego z nich. 
Rozmowa toczyła się wokół ewentu- 
alaego ustawienia w Katedrze fpom- 
nika W. Ks, Witolda. Projekt tego 
pomnika widziałem, zawierać on ma 
osoby i Sarkofag, a wykonany wed- 
ług słów tegoż p. Malinowskiego, z 
marmuru i bronzu. "Ma to być duży 
pomnik. 

— Czy poruszał w rozmowie z 
ks. ,prałatem p. Donat Malinowski 
ewentualne 'odnalezienie szczątków 
Witolda i złożenie ich do sarkofagu? 
Gdyż pierwotnie istniał w Kownie 
taki projekt, 

— Nie, o tem nie rozmawialiśmy, 
„Sądzę wszakże, że nie można tego 
"przeprowadzić. Należałoby bowiem 
nadwyrężyć ścianę w tem miejscu 
coby groziło całości Katedry. Zresztą 

nie widzę konieczności: prochywielko- 
książęce spoczywają według ogólnie 
przyjętych informacyj w tym !właśnie 
miejscu Ściany, gdzie mamy obecny 

” pomnik fundowany przez hr. Tysz- 
kiewicza. 4 

— A jaki jest stosunek zwierz. 
chnich władz kościelnych w Wilnie 

  

ECHA STOLICY 

Powróć P. Prezydenfa ze Spały 
WARSZAWA. 27.1..Pat. W godzi- 

nach rannych powrócił ze Spały do 
stolicy Pan Prezydent Rzeczypospoli- 
tej. O godz. 11 m. 30 Pan Prezydent 
przyjął prezydjum Wielkopolskiego Klu- 
bu Jazdy a następnie p. ministra rol- 
nictwa Janta-Połczyńskiego. 

Zmiana na sfanowisku 
generalnego komisarza wybor- 

czego 
WARSZAWA. 27,1. Pat. P. prezes 

Rady Ministrów przedłożył Panu Pre- 
zydentowi Rzeczpospolitej wniosek o 
zwolnienie zgodnie z wnies oną proś- 
bą p. Stanisława Cara ze stanowiska 
generalnego komisarza wyborczego i 
p. Feliksa Dutkiewicza ze stanowiska 
zastępcy generalnego komisarza wy: 
borczego. Równocześnie p. premjer 
przedłożył Panu Prezydentowi wnio- 
sek o mianowanie w myśl art. 16 
ustawy z 28 lipca 1922 roku (ordy- 
nacji wyborczej do Sejmu) na pod- 
stawie przedstawienia zebrania preze- 
sów Sądu Najwyższego 'sędziego Są- 
du Najwyższego p. Stanisława Giżyc- 
kiego generalnym komisarzem wy- 
borczym oraz sędziego Sądu Najwyż- 
szego p. Władysława Kaczyńskiego 
zastępcą generalnego komisarza wy- 
borczego. 

Następne posiedzenie Sejmu 

WARSZAWA, 27. 1. PAP. Następ- 
ne posiedzenie Sejmu wyznaczone zo- 
stalo na Środę 29 b. m. na godz. 11 
przed południem. 

Kledy zbierze się Senaf 
WARSZAWA, 25 I. PAT. Posie- 

dzenie plenarne Senatu odbędzie się 
w środę dnia 29 stycznia o godz. 16. 

Konferencja prasowa 
WARSZAWA, 27 I. PAT. Dziś o godz. 

12 odbyła się konferencja prasowa, poświę- 
cona działalaości P.K.O. w roku 19:9, Na 
konferencję przybyli liczni przedstawiciele 
prasy warszawskiej i prowincjonalnej. Pre- 
zes P.K.O. dr. Gruber wygłosił przemówie- 
nie, w którem podkreślił dużyj rozwój 
wszystkich działów pracy, zarówno pod 
względem ilościowym, jak i jakościowym 
oraz powiększenie stanu majątku instytucji 
w ciągu ub. r. 

Przyjęcie projekfu ustawy 
o ochronie swobody 'wyborów. 

WARSZAWA, 27—1I. PAT. Sejmowa ko- 
misja prawnicza ną dzisiejszem posiedze 
niu przyjęła w trzeciem czytaniu projekt 
ustawy © ochronie swobody wyborów 
przed nadużyciami władzy urzędników. 

Nagrnńa za operę „Eros i Psyche” 
WARSZAWA, 27 1. PAT. Pan minister 

wyznań religijnych i oświecenia publiczae- 
go Sławomir Czerwiński zatwierdził nada= 
nie przez sąd konkursowy nagrody mu= 
zycznej Ministerstwa W.R. i O.P. na rok 
1930 p. Ludomirowi Różyckiemu, za operę 
„Eros i Psyche", 

Biczyt p. d-ra Świfalskiego 
KRAKÓW, 527—I. PAT. Wczoraj po 

południu w przepełnionej sali Starego Te- 
atru odbył się odczyt b. premjera dr. Kazi- 
mierzą Świtalskiego p. t. „Ich zmiana kon- 
stytucji“ 4 | : 5 

B. premier z całym naciskiem pod- 
kreślił, że zagadnienie ustroju dla Polski, 
państwa młodego, „kraju, sąsiadującego z 
Niemcami i Rosją, to nie przelewki, niema 
w tej sprawie miejsca ani na małe gry 
podchodzenia, ani również na przemyt- 
nictwo polityczne. 

З 1А KORDONÓW 

Tjand  parojaų tw. Włośieńskiogo 
KOWNO, 27-1. PAT.W dniu dzisiej- 

szym w Kownie rozpoczął się zjszć partyj- 
ny związku włościąńskiego: Prasa kowień- 
ska przypuszcza, iż na koiferencji zosta- 
nie postawiony wniosek zmiany nazwy 
partji ze względu na skompromitowanie 
partji przez szereg procesów sądowych, 
które wykazały, iż związek włościański 
pod różnemi pozorami wykorzyst.wał swą 
firmę w celu otrzymywania dostaw rządo- 
wych i zyski z tych dostaw dzielił pomię= 
dzy swych członków. 

Głosy prasy łotewskiej 6 podróży 
; Strandmanna. 

„Jaunakas Żinas” podaje z Tallina, iż 
powodem likwidacji miejscowego sowiec- 
kiego przedstawicielstwa handlowego jest 
Polska orjentacja Estonji.. Pismo zazna- 
cza, że podróż Strandmanna w społeczeń- 
stwie estońskiem nie jest popularna. Na- 
rodowi podróż ta jest obojętaa i przyjmu- 
je ją bez entuzjązmu. Zupełnie od xrotnie 
było, gdy prezydent udawał się do Łotwy, 
Fialandji i Szwecji. 

To samo pismo podaje, iż podczas 
swej podróży Strąandmann odwiedzi prezy= 
denta Łotwy Zemgala w zamku ryskim. 
Prezydent łote «ski złoży mu rewizytę pod» 
czas powrotnej podróży Strąndmanna z 
Warszawy—w jego pociągu lub w posel- 
stwie estońskiem w Rydze. 

Kafolityzm a nacjonalizm 
„Osserwatore Romano“ z 19 stycz- 

nia zamieszcza redakcyjny artykuł o na 
cjonaliźmie; ciekawy jest ten artykuł 
dla nas, wobec częstych prób przedsta 
wicnia nacjonalizmu, jako teorji inte 
gralnie katolickiej, nieodłącznej od za- 
sad Kościoła. Artykuł cytuje nazwiska 
wielu uczonych; między innemi, kilka 
krotnie wspominany jest O. Borkowski, 
O. Woroniecki, Potocki. 

Stwierdzając, iż słowem  nacjona- 
lizm* oznaczamy różne nieraz bardzo 
pojęcia, autor rozróżnia. dwa najwa- 
żniejsze znaczenia tego słowa: po pier- 
wsze, nacjonalizm zrozumiany jako for 
ma lub objaw patrjotyzmu; po drugie, 
nacjonalizm, jako teorja 0 konieczno- 
ści państw narodowych. 

(Nacjonalizm, jako forma lub objaw 
patrjotyzmu, uczucia miłości ojczyzny, 
oznacza zwykle patrjotyzm nieumiarko 
wany. Teri, gdy przekrącza granice 
sprawiedliwości, gdy wymaga miłości 
ojczyzny nieograniczonej, depc ącej pra 
wa innych, już w Encyklice Piusa XI 
„Ubi Arcano'* znalazł potępienie. 

O nacjonalizmie jako o teorji głoszą 
cej konieczność państw narodowych, 
tak pisze „Osservatore: 

Demokracja kosmopolityczna i nacjonalizm 
ekskluzywistyczny, pozornie sprzeczn e, czę- 
sto zawierają sojusze. Jest linja, która od 
Thomasa i Hendersona z Moskwy i Peter- 
sburga, przez 14 punktów Wilsona, prowa- 
dzi do zasady państw narodowych. 

Kościół katolicki nigdy się nie przyłączył 
do teorji, że *tworzenie państw czysto naro 
dowych, jest absolutnym ideałem w życiu 
narodów. Ale też nie sprzeciwiał się Koś. 
ciół wysiłkom narodów, czynionym przy po- 
mocy środków |prawnych („mezzi legifimi“) 
do stworzenia własnego państwa niepodległe- 
go. 
7 ..Stosunki pomiędzy Państwem a jego 
narodami są często mącone przez nierozum< 
ne pomieszanie zakresu akcji Narodu i Pań. 
stwa, przez niesłuszne wmieszanie się Państ- 
wa w życie narodowe i Narodu w życie Pań 
stwa. [Nawet w państwie  jednonarodowem 
wszechwładzą państwa może krzywdzić in- 
teresy narodowe; odwrotnie, w państwach. 

wielonarodowych („plurinazionali“) niezbęd- 
nem jest by ide” narodowa poddaną była idei 
państwa . Umia.kowanie i mądrość wynajdą 
łatwo jak słuszny podział sfer działania, tak i 
pożyteczną współpracę w interesie ogółu. 

do projektu kowieńskiego ustawienia 
pomnika tego projektu? 

‚ — Od siebie chciałbym zaznaczyć, 
że pewne przeszkody w tym kierunku 
tworzą względy liturgiczne. Pomnik 
według projektu  kowieńskiego jest 
nieco zaduży jak na to właśnie 
miejsce Katedry. Obecny mały pom- 
nik nie przeszkadza. Pozatem uwa- 
żam, co właśnie również powiedzia- 
łem p. Malinowskiemu, iż nie zupeł. 
nie stosowny jest nadpis w jednym 
tylko języku litewskim, jako pocho- 

dzącym zaledwie od pewnej części 
ludności naszego kraju, a zwłaszcza 
znikomej jej części, jeżeli chodzi o 

same Wilno, które, jak słyszałem bez 
różnicy narodowości i przekonań 
politycznych zamierza również uczcić 
naszego bohatera z pod Grunwaldu, 
Nie bardzo też rozumiem dlaczego 
przystać mamy na projekty tylko 
części naszego społeczeństwa, a nie 
jego całości. 

" w 

Tyle nam uprzejmie zakomuniko- 
wał ks. prałat Sawicki, obecny gospo- 

darz Katedry Wileńskiej, Od siebie 

musimy dodać, że najzupełniej Soli: 

daryzujemy się z poglądem ks. pra- 

łata Sawickiego, iż niepodobna roz- 

dzielać w danym wypadku pragnień 

części nacjonalistycznej ludności litew- 

skiej od reszty mieszkańców Wilna i 
terenów b. księstwa Litewskiego—za- 
znaczyć dodatkowo musimy, że było 
by nie do pomyślenia, ażeby w Wilnie 
stanął pomnik W. Ks. Witolda bez 
jedneczesnego udziału całego właśnie 
Wilna, I przedewszystkiem Wilna, 
w ufundowanie tege pomnika. Do 
sprawy uczczenia rocznicy Witoldowej 
powrócimy niebawem.  Narasie nie 
roztrząsając kwestji czy ciasny na- 
cjonalizm litewski o tym programie, 
jaki go widzimy w Kownie, blizki jest 
ideologji mocarstwowej Witolda Wiel- 

kiego, zwrócić musimy uwagę całego 

społeczeństwa wileńskiego na koniecz- 
ność godnego uczczenia i utrwalenia 
500-tej rocznicy wielkiego naszego 

wodza, bojownika, naszego Wiel- 
kiego Księcia. m, 

m rawa Par 

  

liklad o kcasolidacji polskiego dluga 
względem Francji 

PARYŻ. 27.1. Pat, W sobotę dnia 25 bm. podpisany został w 
Paryżu układ o konsolidacji polskiego długu wojennego wzglę- 
dem Francji. 

Układ ten ustala wysokość długu 
franc. obejmując zarówno zasadniczą sumę długu, jak 
za czas ubiegły, aż do 15 kwietnia 1931 roku. 

Spłata długu rozlożona jest na 62 raty roczne, od roku 1931 
do końca 1992 roku, przyczem Polska zyskała tak korzystne 
warunki obliczenia odsetek bieżących, że wartość dzisiejsza przy- 
„Taki rat sprowadza się do około połowy minimalnej sumy 

ugu. 
Skonsolidowany układem dług obejmuje koszty utworzenia 

armji gen. Hallera i dostaw materjałów wojskowych z Francji 
dla Polski w czasie wojny z bolszewikami. Dług z tego tytułu 
był ostatnim długiem polskim, dotychczas nie skonsolidowanym. 

Oiwarcie rokowań polsko-rumuńskich 
dotyczących ustalenia i eksploatacji międzypaństwowych 

linji lotniczych 
) WARSZAWA, 27. 1. PAT. W dniu dzisiejszym podsekretarz stanu w 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych dr. Wysocki otworzył rokowania pol- 
sko-rumuńskie w sprawie zawarcia umowy, dotyczącej ustanowienia i ek- 
sploatacji regularnych linji lotniczych między Polską a Rumunią. Delegacji 
rumuńskiej przewodniczy poseł rumuński w Warszawie Cretzeanu, zaś 
pełnomocnikami polskimi są p. Tarnowski, naczelnik wydziału ustrojów 
międzynarodowych w M. S. Z. i płk. Filipowicz, naczelnik wydziału lotni- 
ctwa cywilnego w Ministerstwie Komunikacji. 

Ddwałanie wyborów djecezjalnych na Sobór Prawosławny 
W presie rosyjskiej czytamy komunikat kancelarji Synodu Prawo- 

sławnego treści następującej (w skróceniu): Wobec nieotrzymania od Rzą- 
du zezwolenia na odbycie ogólnopolskiego Soboru Prawosławnego w War- 
Szawie w dniu 12 lutego 1930 roku Metropolita Djonizy -zawiadomił 
wszystkie djecezje prawosławne, że w obecnej sytuacji wszystkie zebrania 
djecezjalne dla wyboru delegatów na Sobór są nieaktualne. 

Nowy mosi aa granicy rumuńskiej 
ZALESZCZYKI. 27.1. Pat. Dziś rano podsekretarz stanu w Minister- 

stwie Komunikacji p. Czapski i rumuński podsekretarz stanu p. Gafencu 
„dokonali otwarcia odbudowanego mostu na Dniestrze w Zaleszczykach 
oraz odcinka kolejowego, biegnącego z Zaleszczyk przez terytorjum  ru- 
muńskie do Kołomyi. Uczestników uroczystości podejmowały władze pol- 
skie w Zaleszczykach i rumuńskie w Czerniowcach. W uroczystości Otwar- 
cia mostu wziął między innemi udział poseł Rzeczypospolitej Polskiej w 
Bukareszcie p, Szembek. : A : 

na 1.897 miljonów fr. 
i odsetki 

  

Konferencja Morska w Londynie 
Narada szefów delegacyj w sprawie programu obrad 
LONDYN, 27—l. Pat. Szefowie delegacyj, przybyłych na konferencję 

morską, zebrali się dziś o godz. lo celem omówienia $programu  konfe- 
rencji. Korespondent Reutera dowiaduje się, iż delegatom przedstawiony 
został dokument, podający pewne szczegóły co do punktów omawianych 
w ubiegłym tygodniu oraz co do sprawy postanowienia, czy ograniczenie 
ma dotyczyć tonnażu globalnego, czy też poszczególnych kategoryj statków. 

Jaskrawe przeciwieństwa francusko-włoskie 
LONDYN, 27 1. PAT. Dziś odbyło się trzygodzinne posiedzenie szetów delega- 

cyj, poświęcone sprawie ustalenia porządku dziennego konferencji. Na posiedzeniu 
odbyła się długa i ostra wymianą zdań między delegatami francuskim i włoskim, któ- 
rą ujawniła jaskrawe przeciwieństwa francusko-włoskie. Mac Donald, Stimson i Wa- 
pa prawie nie zabierali głosu tak, że cały siętar dyskusji spadł na Tardieu 
i Grandi. 

Francja wysunęła konieczność rozpoczęcia prac konferencji od sprawy global- 
nego tonnażu Oraz trasferu w poszczególnych kategorjach statków morskich. Włochy 
oponowały, proponując rozpoczęcie prac od ustalenia procentowego sił morskich pos 
szczególnych ;mocarstw oraz ustanowienia nowego maximum, co pozwoliłoby Wło” 
chom wysunąć kwestję parytetu sił między Francją a Włochami. Dyskusji nie skoń- 
czono, jednakże ustalono, że sprawy, wysunięte przez Fraację, będą pierwszym punk= 
tem porządku dziennego jutrzejszego posiedzenia, a sprawy, wysunięte przez Włochy 
—drugim punktem. 

Trudne stanowisko delegacji japońskiej 
TOKJO, 27 I. PAT. Ze względu na krążące wiadomości, iż delegacja japońska 

na konferencjęimorską w Londynie domagała się przedewszystkiem omawiania sprawy 
statków linjowych, korespondent „Reutera* dowiaduje się, iż rząd japoński uważa, że 
kolejność rozpraw w danym wypadku posiada znaczenie drugorzędne i w konsekwen- 
cji nie będzie czynił w tej sprawie nacisku. 

Z drugiej strony istnieją dane, iż zarówno urzędowe, jak i nieurzedowe koła 
sądzą, że sprawa krążowników o pojemności 10 tys. tonn, uzbrojonych w armaty 
8 cal. stanowić będzie główne zadanie. W kołach, zbliżonych do ministerstwa mary- 
narki krąży pogłoska, iż Mac Donald byłby skłonny zgodzić się tymczasowo na to, 
aby liczba posiadanych przez Anglję krążowników wspomnianego powyżej typu byłą 
niższa, od liczby krążowników amerykańskich, zgłaszając zarazem  desinteressement 
w sprawie japońskiej. 

Jak się zdaje, istnieją poważne obawy, aby nie wywołało to znacznych trudno- 
Ści po:niędzy Japonją a W. Brytanją, zważywszy, że Japonja uważą stosunek 70 proc. 
wobec floty amerykańskiej tej kategorji za kwestję zasadniczego dla siebie znaczenia, 

W angielskiej Izbie Gmin 
Wytyczne polityki Hendersona 

LONDYN, 27—1. Pat. Sekretarz stanu do spraw zagranicznych Hon- 
derson poruszył dziś w lzbe Gmin szereg zagadnień angielskiej polityki 
zagranicznej. Odpowiadając ra zapytanie, jakie stanowisko zamierza zająć 
rząd w sprawie pożyczki lub przyznania kredytów rządowi sowieckiemu 
Henderson oświadczył, iż 6 stycznia pointormował ambasadora sowieckie- 
go. że gwarantowanie przez rząd angielski pożyczki jakiegokolwiek obcego 
rządu byłoby sprzeczne z polityką rządu angielskiego. Co się tyczy kre- 
dytów dla handlowych organizacyj sowieckich, jakie mogą być przyznane 
przez kupieckie koła angielskie, mogą one korzystać z gwarancji z za- 
strzeżeniem, iż podlegają opinji komitetu doradczego, specjalnie stworzo- 
nego dla sprawy kredytów ekspertowych. Przechodząc do spraw  chiń- 
skich, Henderson stwierdził, że poseł angielski w Chinach sir Lampson 
rozpoczął z rządem chińskim rokowania, mające na celu stopniowe  wy- 
rzeczenie się angielskich praw eksterytorjalnych w Chinach. Rokowania te 
rozpoczęta 9 stycznia rozwijają się pomyśnie. Następnie Henderson wniósł 
projekt ustawy, upoważniającej rząd do ratyfikacji klauzuli fakultatywnej 
zobowiązującej do zgłaszania spraw spornych przed trybunałem sprawied- 
liwości międzynarodowej w Hadze. Anglja złożyła swój podpis już w 
dniu 19 września r. ub. 

EKSA 

Udaremnione włamanie w Gzęsfochowie 
WARSZAWA, 27 I. PAT. Warszawski urząd śledczy udaremnił niezwykle śmia- 

łe włamanie do oddziału Baaku Polskiego w Częstochowie, planowane przez znanych 
włamywaczy warszawskich, specjalistów Od rozbijania kas, Stanisława Cichockiego, 
t. zw. „Szpicbródkę", Marjana Brzezińskiego i Marjana Piórkowskiego. Przed kilkoma 
dniami aresztowano wszystkich. 

Zekranie 2.0.P.P. 
W dniu 25 b. m. odbyło się w 

pomieszczeniu Związku Ziemian Ze- 
branie  Organizacjj _ Zachowawczej 
Pracy Państwowej. Zagaił je p. Alek- 
Sander Meysztowicz w dłuższem prze- 
mówieniu: o warunkach rozwoju stron- 
nictwa i rozwoju jego wpływów na 
naszem terenie; o Organizacji naszych 
stronnictw zachowawczych, łączących 
sie w Komitecie Zachowawczym w 
Warszawie i o rezultatach polityki 
zachowawczej. Zachowawcy doszli do 
głosu, a i w ohecnych rządach meją 
swojego przedstawiciela w _ osobie 
obecnego Ministra Rolnictwa. Sejmo- 
władztwo zostało ukrócone, może się 
jednak odrodzić, — W walce o rady- 
kalne uzdrowienie naszego ustroju 
jest dzisiaj jak gdyby pewien odpływ, 
al gra nieskończona i, nie przesądza- 
jac wypadków, trzeba sobie jednak 
powiedzieć, że tam gdzie jest odpływ, 
może przyjść przypływ. Idea zacho- 
wawcza zrobiła znaczne postępy 
wśród inteligencji naszej i wśród 
młodzieży. Mamy np. Stowarzyszenia 
młodzieży polskiej, która zewszech- 
miar zasługuje na poparcie. Prądy 
zachowawcze idą niezależnie od nas, 
nie z nami, gale paralelnie z nami; 
tembardziej należy je witać. — Polska 
albo utonie w Bolszewji, albo stanie 
twardo na gruncie własności i kultu- 
ry zachodniej, opartej na nieziom- 
nych zasadach naszego Kościoła. 
Miejmy nadzieję, że zwycięży Kościoł 
i kultura. ldea zachowcza rozwijać 
się musi, bo jest ostatniem słowem 
postępu, a u nas jest jeszcze przeciw- 
stawieniem prądom grożącym Państwu. 
naszemu Na to ażeby się ta idea 
rozwijała szybciej, trzeba wiary w 
siebie, energji i jeszcze raz energji, 

Po gorąco oklaskiwanem przemó- 
wieniu Prezesa Meysztowicza i po u- 
chwaleniu kilku rezolucyj o charakterze 
wewniętrzno - organizacyjnem zebrani 
postanowili wys'ać do Pana Janty 
Połczyńskiego, Ministra Rolnictwa de- 
peszę treści następującej: 

Zebranie Organizacji Zachowawczej Pra- 
cy Państwowej wita Pane Ministra na no“ 
wym posterunku, życząc mu owocnej pra 
cy ku chwale i potędze Polski, Aleksander 
Meysztowicz, Prezes Organizacji. 

Następnie głos zabrał pan Michał 
Obiezierski wygłaszając, dłuższy refe- 
rat o roli którą powinien spełniać na“ 
wsi ziemianin wobec księdza i nau- 
czyciela i wezwał do uchwalenia w tej 
sprawie rezolucji, która też jedno- 
głośnie przyjętą została. 

Zebrani wzywają wszystkie czynniki © 
zgrupowane przy Organizacji Pracy Państ- 
wowej do wspólnej pracy nad kulturą 
i oświatą ludu. 

Pamiętać należy, iż tylko w oparciu 
o Kościół i naukę Chrystusa da się 
osiągnąć szczery stosunek do Prawdy. 

Nauczycielstwo pamiętać winne, iż mo- 
ralność ściśle się łączy z religją, to też 
naczelnym przykazaniem szkoły polskiej jest 

szerzenie zasad wiary i nauki chrześcijań* 
Skiej w życiu prywatnem i publicznem dla 

przeciwstawienia się akcji szerzonej przež 
bolszewików. 

Następnie przemawiali senator Sta- 
nisław Wańkowicz i poseł Stanisław 
Mackiewicz. Pierwszy mówił o po- 
dziale konserwatystów na trzy grupy, 
o stosunku konserwatystów do B.B., 
o politycznych organizacjach wewnątrz 
B. B, wreszcie dał charakterystykę o- 
gólną członków rządu premiera Bart- 
la. Pan Mackiewicz reierował projekt 
konstytucji Bezpartyjnego Bloku, na- 
stępnie scharakteryzował sytuację po- 
lityczną w związku z pracą nad re- 
wizją Konstytucji. 

Ostatni przemawiał prezes Nowo- 
gródzkiego Towarzystwa Rolniczego 
poseł Konstanty Rdułtowski, który w 
duższym referacie omówił interesy 
mniejszych i większych rolników 

Rzeczypo- wschodnich województw 
spolitej. 

Prawie nad każdym referatem od: 
była się krótka dyskusja. 

    

      NAJLEPSZY 

WĘGIEL 
górnośląski koncernu „Progresa“ 
oraz KOKS wagonowo i od jednef 
tonny szczelnie zamkniętych i za- 
płlombowanych wozach dostarcza 

Przedsiębiorstwo Handlowó-Prze- 
mysłowe . 

M. DEUL L Gas 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel. 811. 
Składy węgłowe: Słowackiego 27, 

tel. 14-46 -0 
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ECHA KRAJOWE 
  

w Rosji sowieckiej 
W tych dniach przez granicę państwową w rejonie Łuhowate, prze- 

szło z Rosji sowieckiej do Polski duże stado saren, licząc około 40 sztuk, 
które osiedliło się w pobliskich lasach Radziwiłłowskich Nadi. Okińczyc- 
kiego. Tem większą wywołała sensację ta „emigracja”, że sarny, przeszły 
przez Niemen w tem miejscu stanowiący granicę państwową, 
Tej rano. na oczach przypatrującej się temu ludności. 
sów położonych w pobliżu granicy i stanowiących olbrzymi 

o godzinie 
Sarny wyszły z la- 

kompleks la- 
sów Prusinowskich, hr. Hutten-Czapskich. Według posiadanych informacji, 
w dzień poprzedzający przejście saren, słychać było po stronie sowieckiej 
strzelaninę i hałasy urządzonego polowania. St. K. 

  

GŁĘBOKIE. 
— Motopompa w nieudolnych rękach 

Z wielką przyjemnością przeczytałem w 
„Słowie* o automobilizacji straży ogniowej 
na naszych Kresach, tembardziej, że wiem 
z teorji i widziałem osobiście jak wielką 
korzyść przynoszą w czasie pożarów sa- 
imochody strąży ogniowej z przenośną mo- 
topompą. ы : 

Miasteczko Głębokie już posiada tako- 
wy samochód z motopompą, ale niestety 
sie dla celu gaszenia pożarów, a dlą nauki 
strażaków jazdy na tym samochodzie. 
Początkowo — po przysłaniu oznaczonego 
samochodu do Masgistratu m. Głębokiego 
takowy był przedewszystkiem postawiony 
pod odkrytem niebem—koło elektrowni i 
poruczono nadzór zarządzającemu elekt 
rownią panu Krupko, a więc pokąd 'samo* 
chód był w ręku koinpententnego człowie- 
ka był w pełnym porządku—z wyjątkiem 
iż niszczyła się farba od słońca i deszczu. 
Po niejakimś cząsie samochód ten byl;ode- 
brany od p. Krupko i przeszedł pod za- 
rząd prawnych gospodarzy—przyczem, kaž- 
dy z nich poczuł ;potrzebę ćwiczenia się 
na takowym z bardzo opłakanym: skutkiem 
a obrona missta oć pożarów stałą się b. 
problematyczna gdyż skutek był ten, iż na- 
stąpił remont tego samochodu i leczenie 
kilku osób które miały nieostrożność 
chodzenia po chodnikach w czasie nauki — 
jazdy strażaków i innych amatorów. Co 
prawda słupy telegraficzne służyły ochroną 
dla publiczności chodzącej nie w stosow- 
nym czasie — kiedy. samochód — ćwicząc 
się w jeździe z szybkością 25—30 gklm. 
na godzinę uderzał się o słupy. 
Do tego potrzeba dodać, że mamy w mia- 
steczku codzień ogromny zjazd wieśniaków, 
a w czwariek bywa rynek, na który przy* 
jeżdża ludność z okolic w ilości kilku ty- 
zięcy furmanek i zwykle bywa tak ciasno, 
że przejść trudao po ulicach. Strażacy jed- 
nak nie tracą czasu i w te dni rynkowe. 
Do tego dodać należy, że samochód kosz- 
tował koło 20,000 zł. i przeznaczony jest 
dla tak wielkiego celu jak obrona miąstecz- 
ka od pożarów — które mogą być bardzo 
KS wobec skupienia znacznej ilości bu- 
yaków drewnianych. Jednak administracja 

Magistratu otrzymawszy samochód pożar- 
ny poruczyła go ludziom niekompetentaym 
i zupełnie nie zadała sobie fatygi zaintere- 
sowania się losein jego,i nie pomyślała o 
szoferze Obecnie samochód! stoi w garażu 
zepsuty (chwała Bogu,iże pożaru nie było). 

Uczyć się jazdy należy w 
szkole szoferów a dla tych celi szkoła 

ma specjalne samochody, a nie na tak 
drogiej mastynie przeznaczonej dla obrony 
miasta od pożaru. Pesymiści kiwają gto- 
wami, widząc te nieudolne ćwiczenia i py- 
tają jak to ;będzie w. razie pożaru i paniki 
kiedy w czasie spokoju wykazuje się tyle 
nieudolności organizacyjnej! 

Ponieważ jak słyszeliśmy zamówiono 
dla ogniowych straży w innych miastach 
owiątowych na terenie „Województwa Wi- 
ńskiego przez P. Z U. W. samochody 

warto byłoby wyciągnąć naukę z-Głęboc- 
kiej gospodarki magistrackiej i nie powta- 
rzać Įych demoralizujących prób.  j. Z. 

  

MOŁODECZNO. 

— Z działalności Kółek Rolniczych. Z ini 
cjatywy Ukręgowego "Towarzystwa Organiza 
cyj i Kółek Rolniczych i przy wydatnej pomo 
«cy p. starosty Jerzego de Tramecourta w 
pierwszej połowie r. ub. odbyły się w Lebie- 
dziewie i Horodziłowie kilkodniowe kursy 
rolniczo-hodowlane. Jako prelegenci zabierali 
głos: p. p. Alfons Jozanis — inspektor upra 
'wy Inu, Alfons Zukiel — agronom powiato- 
wy «sejmiku i kierownik działu rolnego sej. 

© miku, Stanisław Zawicki — agronom rejono- 
wy, Jan Nawojski — įnstruktor hodowlany i 
Regina Łunkiewiczówna — instruktorka Kół 
Gospodyń Wiejskich. 

Zaznaczyć należy, że prelegenci w bar- 
dzo dostępnej formie ujęli cały program go 
spodarczy, dostosowując się do miejscowych 
warunków. Zainteresowanie kursami 
znaczne, czego dowodem jest stałe uczęszcza 
nie około 100 słuchaczy, Dyskusja jaka się 
wywiązała, wyraźnie mówi o potrzebie takich 
kursów i o ich celowem ujęciu. Wynikiem 
takich kursów jest powstanie 45 zespołów 
konkursówych uprawy ziemniaków, buraków, 
kapusty oraz wychowu świń. Panna Lunkie“ 
wiczówna instruktorka koła gospodyń wiej 
skich, [aczkolwiek wiekłem jeszcze młoda, nie 

Żeromski Jako truciejel? 
Znany zaszczytnie na gruncie wi- 

leńskim badacz literatury polskiej, a 
zwłaszcza twórczości Norwida pan A. 
P. w feljetonie swoim p. t. „Śród no- 
wych książek” („Dziennik Wileński” 
Nr. 17 z dn. 22.1. rb.) umieścił takie 
oryginalne zdanie: 

„Wpływ Żeromskiego... już tylu 
obiecujących pisarzy  (Daniłowski, 
Strug, Kaden) sprowadził na manow- 
ce. Na Żeromskim należałoby umieś- 
cić dla młodych „pisarzy znak ochron- 
By „trucizna“... Nauczycielem i kie- 
rownikiem ten tylko być może, kto 
swe „studja" sam skończył, Żerom- 

. ski takim człowiekiem nie był. Rwał 
się „szarpał, chwiał się, łamał i wnętrza 
swego do końca nie uporządkował. 
Skądże ma być nauczycielem in- 
nych?“, 

Tyle pan A. P. o trującym wply- 
wie Zeromskiego na młodych pisa- 
rzy. Śmiałe te, aczkolwiek nie nowe, 
w krytyce współczesnej o twórcy 
„Przepióreczki" sądy wymagają prze- 
cież odpowiedzi. Jest bowiem w Wil. 
nie kilku młodych, początkujących 
pisarzy, którzyby tezy pana A.P, 
mogliby wziąć do serca i ze szkodą 
dla sieble boczyć się od tej czystej 
krynicy piękna i polskości, która ply- 
nie z dzieł wielkiego pisarza. 

Spróbujmy odpowiedzieć na ostat- 
nie pytanie pana A, P.: „czy może 
nauczycielem innych pisarzy być 

było i 

bacząc iż niedawno pracuje na terenie pow. 
Mołodeczańskiego, w zupełności opanowała 
go, rezultatem czego jest zorganizowanie 11 
Kół Gospodyń Wiejskich, gdzie dotychczas 
nie było żadnego. Dzięki jej energji i umie- 
jętnemu podejściu do rzeczy w/w iKoła są 
żywotne, prowadzi się w nich praca oświa- 
towa oraz kursy kroju i szycia. : 

Nie można też przemilczeć, a raczej na 
pierwszem miejscu uwidocznić należy, zasłu 
gi miejscowych jednostek, jakimi są: p. Osy- 
piuk — kierownik szkoły powszechnej w 
Horodziłowie. Niestrudzony ten pracownik 
na polu społecznem ożywił miejscowe Kół. 
ko Rolnicze w Horodziłowie, którego obec- 
nie jest prezesem i duszą okolicznych rolni 
ków. Dzięki też jego pracy, Kółko Rolnicze 
liczy obecnie około 100 członków, posiada 
kompletny punkt czyszczenia zboża i własne 
2 brony sprężynowe, które w danej okolicy 
należą jeszcze do rzadkości, 

W dniu 14 b. m. w Mołodecznie pod 
przewodnictwem p. starost Tramecourta i 
w obecności przedstawicieli Urzędu Woje- 
wódzkiego p. p. inż. Jana Czerniawskiego, dr. 
Rymkiewicza i V dyr. Wileńskiego Tow, Org. 
Kółek Rolniczych Jurkowskiego, odbyło się 
posiedzenie Komisji Rolnej sejmiku mołode- 
czańskiego w sprawie rozpatrzenia projektu 
(preliminarza budżetowego działu rolnego i 
weterynarji na rok 1930—31. 

Projekt ten opracowany przez agrono- 
ma powiatowego p. Alfonsa Zukiela dnia 
3.1 r. m. rozpatrzony został na zarządzie, a 
w dniu 4.1. r, b. na radzie powiatowej okręg. 
Tow. Org. i Kółek Rolniczych. P.  Zukiel 
opracowując powyższy projekt brał za pod. 
stawę organizację gospodarstw powstałych, 
dostosowując do najniezbędniejszych potrzeb 
powiatu. Budżet działu rolnego na rok 1930 
—31 zaprojektowano w wysokości 44.827 zł. 
66 gr., który został przyjęty i zaakceptowany 
przez wydział powiatowy. 

Zaznaczyć należy, iż zawdzięczając p. sta 
roście Tramecourtowi, któremu rolnictwo 
tut. powiatu w pierwszej mierze leży na ser 
cu, że przy opiece jaką otacza ten dział 
pracy, w niedalekiej przyszłości wyda owo- 
ce jego zabiegów. 

Doceniając inicjatywę społeczeństwa, 
starosta poszedł jaknajdalej na spotkanie 
miejscowemu "społeczeństwu, a w szczegól- 
ności organizacjom rolniczym, dzięki czemu 
powstała ścisła harmonja i współpraca pomię 
dzy samorządem a Okręg. Tow. Org. i Kółek 
Rofn., które w dobie obecnej stanowią jako- 
by składową część Samorządu, gdyż jest 
wykonawcą wszelkich poczynań sejmiku w 
zakresie rolnictwa, 

Obecnie (Okr. Tow. Org. i Kółek Roln. 
otrzymało od p. starosty odpowiedni lokal i 
personel biurowy, dzięki czemu agronom 
powiatowy będzie mógł należycie prowadzić 
prace PLS 6 RSE 

Rozumiejąc konieczność współdziałania 
organizacyj rolniczych z weterynarją, sejmik 
Mołodeczański ułożył budżet z koncentrowa- 
nych sum gminnych w wysokości 78,500 zł. 
i sejmikowych 9.088 zł. na prowadzenie akcji 
weterynaryjnej oraz zaangażował lekarza sej 
mikowego «do prowadzenia przychodni wete- 
rynaryjnej w Mołodecznie, współpracy i 
współdziałśnia z powiatowym lekarzem we- 
terynarji, przy tępieniu chorób zaraźliwych 
w powiecie, pracy oświatowej za pomocą 
odczytów, oraz wykładów przy Kółkach Rol 
niczych, współpracy w hodowli , zwierząt 
domowych i do badania uzupełniającego w 
obwodach * 

Dnia21, 22 b. m. sejmik mołodeczański 
wraz z Okr. Tow. Org. j Kółek Rolniczych 
przeprowadził kursy rolniczo hodowlane w 
Puzelach. Zainteresowanie było znaczne, 
czego dowodzi uszczęszczanie wszystkich 
członków Kółka Rolniczego, dzięki umiejętne 
mu zainteresowaniu tychże członków przez 
prelegentów. 

W ciągu kilku godzin trwała dyskusja. 
Rejon Puzele, to są koloniści, gospoda- 

rze bardziej uświadomieni, to też tam pro- 
wadzi się praca organizacyjna na gospodar- 
stwach, które w niedalekiej przyszłości świe 
cić będą przykładem. Z inicjatywy p. staro. 
sty Tramecourta przeprowadzone będą. tam 
konkursy wychowu prosiąt, drobiu i konkur 
sy uprawy buraków. 

Wszędzie, gdzie chodzi 'a dobro rolników 
i wydajność i kulturę gleby — p. starosta,, 
jako skrzętny gospodarz powiatu z całem 
zrozumieniem idzie na spotkanie żywo intere- 
sując się najmniejszemi pracami podjętemi 
w tym kierunku. To też należy spodziewać 
się, że przy tak jntensywnej pracy i agrono 
ma powiatowego i jego personelu, oraz spe- 
cjalnych względów p. starosty, powiat Mo- 
łodeczański stanie na wysokości wytkniętych 
zadań. (—) J. Gumiński. 

twórca, który łamał się i wnętrza swe- 
go nie uporządkowal?“ | zamiast 
nazwiska Żeremskiego podstawmy tu 
nazwisko Mickiewicza. Upoważniają 
przecież do tego znano słowa Kra- 
sińskiego o twórcy „Pana Tade- 
usza': 

„On był dla ludzi mego pokolenia 
i miodem, i mlekiem, i żółcią, i krwią 
duchową, my z niego wszyscy... Był 
to jeden z filarów, podtrzymujących 
sklepienie, złożone nie z głazów, ale 
z serc tylu żywych i krwawych; filar 
to był olbrzymi, choć rozpękły sam, 
a teraz dołamał się i runął w prze- 
paść"... 

I teraz pozwolę sobie zapytać p. A. 
P.—„czy przyjąwszy za pewnik, že 
sąd Krasińskiego o Mickiewiczu jest 
równie słuszny, sprawiedliwy jak sąd 
p. A. P. o Żeromskim, czy  Mickie- 
wicz może być pomimo to nauczy. 
cielem młodych pisarzy? * 

Wydaje mi się, że może.., 
Dr. Wacław Borowy, pisarz mniej 

więcej równy wiekiem panu A.P. w 
dziełku swem „O wpływach i zależ- 
nościach w literaturze napisał o Że- 
romskim m. in. „nawet i kaprysy 
duszy posiadają jakąś swoją  orga- 
niczną logikę. Być może, że Zerom- 
ski ulega kaprysom, ale czuję, że w 
piekle czy w niebie/ poznałbym  stro- 
nicę Zeromskiego. Więc wierzę w 
jednolitość i prawa jego duszy. 
lle razy go też widzę zdala, to myślę A. P ze wzruszeniem, że oto w mojem po- 
bliżu znajduje się owo uparte, jedyne, 

0 w 0 

  

Debata Budżetodi W Sejmie 
Trzecłe czytanie preliminarza budżetowego 
WARSZAWA, 27-I. PAT. Sejmowa ko- 

misja budżetowa przystąpiła w dniu dzisiej- 
szym do trzeciego czytania preliminarza bud. 
żetowego. 

Na wstępie odrzucono wniosek posła Ce- 
lewicza (Ukr.) o odrzucenie budżetu w ca- 
łości. 

Przy, budżecie Prezydenta Rzeczypospo- 
litej odrzucono 'wszystkie poprawki posłów 
Korneckiego i Rybarskiego (Kl. Nar.), zmie- 
rzające do iskreśleń w różnych paragrafach. 
Przyjęto natomiast poprawkę pos. Wyrzy- 
kowskiego (Wyzw.) o przeniesienie z budże- 
tu oświaty 220 tys. zł., przeznaczonych na 
roboty konserwatorskie w Spale do budżetu 
Prezydenta [Rzeczypospolitej, na zakup urzą- 
dzeń na Wawelu i z tą jedyną poprawką 
budżet Prezydenta w trzeciem czytaniu przy- 
ięto. 

Przy budżecie sejmu przyjęto wszystkie 
poprawki |referenta posła Dąbskiego (Str. 
Chł.), a mianowicie restaurowano 10 tys. zł. 
na przegląd prac ustawodawczych, asygno- 
wano 137 tys. zł. na kanalizację i roboty 
ziemne, związane z budową domu niższych 
funkcjonarjuszy sejmowych; wreszcie w bud 
żecie Senatu przywrócono kwotę 96.100 zł. 
na zakup inwentarza. 

|Budżet Najwyższej Izby Kontroli, do któ 
rego nie było poprawek, przyjęto w trzeciem 
czytaniu w brzmieniu poprzedniem. 

Przy budżecie Prezydjum Rady Mini 
strów odrzucono podtrzymywany przez posła 
Fijałkowskiego (KI. Nar.) wniosek posła Kor- 
neckiego o skreślenie 50 tysięcy zł. z fundu- 
szu dyspozycyjnego. Następnie zgłoszono no- 
wy wniosek pos. Kozłowskiego (B B) o 
wstawienie w wydatkach zwyczajnych pozy- 
cyj 2 miljony zł. na fundusz kultury narodo- p AT 
wej. W glosowaniu wniosek odrzicono 18 
głosami przeciwko 8, Budżet Prezydjum Rady 
Ministrów przyjęto więc w brzmieniu drugie. 
go Z 

kolei przystąpiono do budżetu Minister 
stwa Spraw Wewnętrznych. W dochodach 
zwyczajnych w drugiem ; czytaniu przyjęto 
nową pozycję 1.250 tys. zł. z kosztów egze- 
kucji. Obecnie, na wniosek rządu, zmniejszo- 
no tę pozycję o miljon złotych, tak że рого- 
staje 250 tys. zł. Równocześnie w wydatkach 
zwyczajnych [podwyższono pozycję kosztów 

egzekucji z 450 tys. na sumę 500 tys. zł. 
W wydatkach zwyczajnych przywrócono ро- 
zycję 61.300 zł. z przeznaczeniem na komisję 
do badania mąki i pieczywa. Był to wniosek 
rządowy. W sprawie funduszu dyspozycyjne- g0, rząd proponował! przywrócenie całego kre 
dytu 6 miljonów zł. Wniosek ten odrzucono. 
Natomiast przyjęto wniosek referenta pos. 
Putka (Wyzw.) o wstawienie 3 miljonów zł. 
jako fundusz dyspozycyjny. 

„ Wldziale województw i starostw w upo- sażeniu przywrócono skreślona w drugiem czytaniu kwotę 252.628 zł. odpowiadającą P. proc. etatów. Była to poprawka rządowa. 
iDłuższą dyskusję wywołała . poprawka pos. Celewicza, ab y.w budżecie służby zdro- Wia, przy paragrafie: i „Walka z alkoholiz- mem, w objaśnieniach” zaznaczyć, że z te: go 20 tys. zł. przeznacza się jako subwencję dla ukraińskiego Tow. „Widrodzenie* we Lwowie. W głosowaniu poprawkę odrzucono 14 głosami przeciwko: 9 głosom. 
W dalszym ciągu pos. Dąbski zgłosił poprawkę o utworzenie nowego rozdziału w służbie zdrowia: „Pomoc lekarska dla ubo- giej ludności miast i wsi* w sumie 5.500 tys. zł. Pos. Byrka (B.B.) zwrócił uwagę, że taki wniosek, przyjęty przed dwoma laty, nie zo- stał wykonany, gdyż nie było podstawy prawnej. Możnaby itaką pozycję przyjąć w budżecie. Ministerstwa Pracy i Opieki Społecz nej, gdyż tam jest w formie ogólnikowej uję- ta tego rodzaju opieka. Nad sprawą tą roz- winęła się ob szerna dyskusja, w której za- 

Pomimo_ chlubnej przyszłości 
(Grand Prix — Paryż, Londyn, 
Londvn, Rostow n]D., Stawrovol 

Fabryka „ARNOLD FIBIGER“ 
(założona w r. 1878) 

została odznaczona przez Rząd 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 

Polskiej 
Medalem Złotym, 

Nagroda P.W.K. 
Wielki Medal Złoty | 

Osoby, które nabyły pianina 

nie, Informacji udzieli: 
nów I pianin. 

niezastąpione cor ardens naszego 
pokolenia. Sądzę, że takie są również 
myśli wszystkich historyków literatury, 
A jeśli ktoś powie, że się mylimy, że 
Zeromski to tylko . medium szeregu 
nastrojów i kaprysów, to raczej za- 
wołam słowami Taine'a: „Cóst un 
theorėme gui marche“, 

Pan A. P. jednakże należy do tych 
historyków literatury, którzy myślą 
inaczej i twierdzą publicznie, że pisma 
Zeromskiego to dla młodych pisarzy 
—„trucizna”. Przyznaje przecież w 
tym samym swoim feljetonie, „że Ie- 
R. korzysta nawet z trucizny, ale...* 

Strach pomyśleć, że o Żeromskim 
mówi się i naucza w szkole średniej! 
Czy aby wszyscy wykładowcy posia: dają stosowne kwalifikacje lekarskie, 
aby tę „truciznę* w odpowiednich 
dawkach i przyprawach aplikować młodym duszom? I jakim komentą- 
rzem należałoby opatrzyć, zdaniem 
pana A. P. następującą ewokacją te- 
£o „truciciela* młodych pisarzy: 

„Młodości! Wszystkiego dziedzicu! 
O, pokolenie przyszłą wiosnę niosą- 
ce... Promień słoneczny po nocy z 
za krawędzi mroku znów wytryśnie, 
Zakuj się w żelazną zbroję woli, 
młoda duszo,.,* ” 
Niebiezpieczeństwo Zeromskiego dla 

młodych pisarzy polega na czem in- 
nem, co zapewne miał na myśli pan 

a co niestosownie wyraził, 
Tem  niebezpieczeństwem "jest suge- 
styjna siła stylu tego pisarza, żywio- 
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UWAGA 
dla kupujących pianina i fortepiany 

Zamieszczane niejednokrotnie ogłoszenia — „Pianina K. i A. Fibiger uznane za najlepsze w kraju I t. d. Kijowska 4—10*—nie odpowiadają prawdzie i obliczone są 
na wprowadzenie w błąd publiczności. 

stawie Krajowej w Poznaniu 

t i „K. i A. FIBIGFR" w mniemaniu, 
że są najlepsze w kraju, mogą dochodzić swych praw sądow- 

K. DĄBROWSKA, 
WILNO, ul. Niemiecka 3. 

bierali głos: posłowie Czapiński, Dąbski, Ra- 
taj i dyr. służby zdrowia Piestrzyńsk. W 
rezultacie, w głosowaniu, wniosek posła Dąb- 
skiego odrzucono. Odrzucono poprawkę po- 
sła Stadnickiego (B.B.) o wstawienie 15 tys. 
zł. na popieranie zdrojownictwa. 

Następnie wywiązała się dyskusja nad 
pozycją, dotyczącą utrzymania koni policyj- 
nych. W drugiem czytaniu uchwalono odnoś- 
ny kredyt skreślić, ponieważ konie mają być 
sprzedane. Rząd obecnie żąda restytuowania 
tej kwoty, wynoszącej 740 tys. zł. Po dysku- 
sji uchwalono restytuować tylko połowę tej 
kwoty, to jest 370 tys. zł. ale na sprawienie 
zastępczych środków lokomocji w miejsce 
zredukowanych koni, poczem, do dyskusji w 
kwestji redukcji kwoty na wyżywienie ludzi 
i koni K.O.P., która to redukcja jest możliwa 
z powodu zniżki cen, polecono uwadze refe- 
renta rozważenie możności przelania odnoś- 
nych kwot na umundurowanie lub na rezerwę 
zaopatrzenia. 

W wydatkach nadzwyczajnych гаргоро- 
nował rząd nowy paragraf: „Powszechny 
Spis ludności", w kwocie 4.500 tys. zł. Po 
dyskusji, w której zabierali głos posłowie Pu. 
tek, Rozmaryn, (Wyrzykowski, Kwapiūski, 
kwotę 4 i pół milj. zł. na spis ludności uchwa- 
lono. Uzupełniająco w dochodach za paszpor 
ty przyjęto na podstawie nowego obliczenia, 
uwzględniającego zniżkę opłaty za paszporty 
uwzględniającego zniżkę opłaty za paszporty 
kwotę 4 i pół milj. zł. 

Po krótkiej przerwie przystąpiono jeszcze 
do głosowania nad jpoprawkami do przedsię_ 
biorstw przy Prezydjaum Rady Ministrów i 
przyjęło dwie poprawki rządowe w budżecie 

. a mianowicie przywrócono skreślone 
w drugiem czytaniu kredyty 4.800 zł. na radę 
nadzorczą i 50 tys. zł. w kosztach eksploata- 
cji. iPos. Kornecki wyjaśnił przytem, iż skre 
ślono te 40 tys. zł. z tego powodu, że w za. 
łączniku przez omyłkę była opuszczona pla- 
cówka Londyn. ; 

Uchwalono jeszcze dwie zmiany w ргей- 
minarzu emerytur.(Emerytury cywilne, prelimi 
nowane przez rząd w wysokości 94.191 tys. 
zmniejszono o 5.163 tys. wcielone do części 
„Lasy Państwowe”, a podwyższono o jeden 
miljon zł, emerytury dla nieprzyjętych do służ 
by tych funkcjonarjuszy państwowych, któż 
rym się należy emerytura na podstawie trak. 
tatu wiedeńskiego (wniosek pos. » Celewicza, 
który miał na myśli specjalnie funkcjonarju- 
szów marodowości ukraińskiej), Tak samo 
emerytury wojskowe z 29.229 tys. podniesio. 
no o 500 tys. zł. na emerytury dla nieprzyję- 
tych do służby byłych oficerów i podoficerów 
byłych państw zaborczych, k órym należy się 
emerytura na podstawie tego: traktatu. Suma, 
preliminowana na emerytury!cywilne, ma się 
zmniejszyć o emerytury dla pracowników 
poczt i telegratów. Będzie to tylko przeniesie- 
nie do innej części. 

‚ № tem obrady przerwano. Następne po- siedzenie jutro o godz. 10 rano. 

WE ZZ 

„Pad 
pręglerzem 

hańby” 
(PRZE BUDZENIE) 

Super:Przebój 
erotyczny dziś w 

kinie „HELIOS“, 

    

swiadomie 

fk „ARNOLD FiBIGER“ 
Wielkie Medale złote — Paryż, 
etc. etc.) na Powszechnej Wy- 

zaś fabryka „K.i A. FIBIGER“ 
(założona w r. 1899) 

została odznaczona przez Rząd 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 

Polskiej 
Srebrnym Medalem 

Nagroda P.W.K. 
Mały Medal złoty. 

skład fortepia- 

łowa potęga słowa, które jak wicher 
zgina młode latorośle w jaką zechce 
stronę. Ale to samo niebezpieczeū- 
stwo grozi również ze strony Słowa- 
ckiego, _ Mickiewicza, muzykom — 
ze strony Chopina i tt d. Czy stąd 
mamy wyciągać takie wnioski, jak to 
czyni p. A. P.P Czy nie zadalekobyš- 
my zaszli? - 

Nie trzeba w literaturze pielęgno- 
wać miernot. Jeżeli wpływ Żerom- 
skiego sprowadził któregoś z młodych 
literatów na manowce, to Bóg z nim. 
Niema czego żałować, a tembardziej 
— mieć pretensję do Zeromskiego, 
jak do ognia, że nietylko grzeje, ale 
i pali. Te przykłady, które p. A. P. 
przytoczył nić są najlepiej wybrane. 
Kaden Bandrowski nie tylko nie wy: 
szedł, zwiedziony przez Żeromskiego, 
na manowce, ale włąśnie wszedł do 
literatury i teraz chadza własnemi 
drogami, Tak samo Andrzej Strug. 
Gustaw Duniłowski niewiele u Żerom- 
skiego skorzystał, a niewiele też ze 
swej strony miał, zdaje się, do stra- 

cenia. ' 
I jeszcze jedno: kult dla Żerom- 

skiego, a uleganie wpływom jego 
sztuki pisarskiej — to dwie różne 
rzeczy. Wydaje mi się, že pan A, P. 
czyni tu omyłkę według formulki: 
post hoc, ergo propter hoc. 

Niema też nic łatwiejszego, jak 
wyliczyć w recenzji 10 nazwisk zna. 
nych pisarzy, którym młody autor 
rzekomo ulega, ale przytem trzeba 
mieć pewność, że podsądny czytuje 

   

Ludzie, po których ślad zag nął 
ZK. Od pewnego kzasu coraz czę- 

ściej czyta się w dziennikach francus- 
kich) o zaginięciu dorosłych normalnych 
ludzi, którzy! wychodzą lub wyjeżdżają 
z zamiarem szybkiego powrotu, a po- 
tem gdzieś przepadają, jak kamień w 

wodę. Adas 
Pomimo usilnych jposzukiwań, nic 

odnaleziono jeszcze szofera Marlier, któ 
ry wyjechał z klientami w dniu 30 grud 
nia w kierunku Hawru, zapewniając żo 
nę że tego samego dnia powróci. Auto 
w drodze uległo zepsuciu, więc podró 
žni przesiedli się do innego spotkanego 
na drodze, |Marlier zwracał. się zaś do 
wiejskiego kowala 'z prośbą dopomoże 
nia mu, w naprawie taksówki, lecz ko- 
wal nie mógł udzielić mu potrzebnej po 
mocy. Wtedy szofer pozostawiając sa- 
mochód na drodze wstąpił do ciotki, 
mieszkającej w pobliskiej wsi, gdy 
stamiąd wyszedł widziano go idą 
cego w kierunku Havru. Z najbliższego 
posterunku jpołicyjnego Marlier zatele- 
fonqwał jeszcze do garażu w Paryżu 
aby; wysłano kogoś po auto, a od tej 
chwili wszelki ślad po nim zaginął. 

W pierwszej chwili przypuszczano, 
że na skutek wypadku z autem szofer 
utracił pamięć i błąka się bezradnie w 
okolicy. Wrażenie odniesione przez ciot 
kę i przez kowala przy rozmowie, zda- 
wały się to przypuszczenie potwierdzić. 
Lecz kilkodniowe przetrąsania całej 0- 
kolicy przez żonę szofera wraz z poli- 
cją pozostały bez rezultatu. Wtedy przy 
pomniano: sobie, że Marlier rozpytywał 
się niedawno o warunki dostania się, 
jako jeden z maszynistów naokręt trans 
atlantycki, a marzeniem jego było do- 

stanie się do Ameryki, wyszło również 
na jaw, że Marlier miał ze sobą znacz- 
niejszą sumę pieniędzy i że owego dnia 
prosił ciotkę o pożyczenie mu pieniędzy 

Na tych danych, do komendy portu 
w Havrze zapytanie, czy w tym czasie 
nie przyjęto na jakiś okręt palacza lub 
maszyjnisty pod nazwiskiem Marlier lub 
jakimś przybranym. 

Komendant portu zakomunikował, 
że poszukiwany nie wchodzi w skład 
personelu żadnego okrętu, który w tym 
czasie odpłynął, lista całej załogi jest 
prowadzona skrupulatnie i dlastego że 
by się do załogi dostać, wymagane są 
wszelkie papiery, paszporty i zezwole- 
nia. Możliwem jest tylko, że Marlier do- 
stał się na (jakiś okręt potajemnie, a na 
wet chodzą [pewne słuchy że na okrę- 
cie „l'lle - de France", znaleziono ja- 
kiegoś pasażera na gapę, którego spo 
strzeżono ydopiero 'dojeżdżającego do 
Nowega Jorku. Władze amerykańskie 
nikogobez odpowiedniego paszportu na 
łąd nie wpuszczają „ to też ów pasażer 
wraca tym samym okrętem. Za kilka 
dni więc się okaże, czy tym pasażerem 
jest poszukiwany Mariier. 

| Sprawa zaginięcia Marlier nie jest 
jeszcze zupełnie wyjaśniona, a dowia- 
dujemy się już obecnie, o tajemniczym 
zniknięciu w Botilogne znanego londyń- 

| skiega adwokata pana Davida Moses 
Philips. 

Pan Philips w początkach stycznia 
wysłał dol swojego ziomka mieszkające- 
go w Paryżu depeszę, zawiadamiającą 
go o jego przyjeździe. Po upływie kilku 
dni gdy pan Philips nie przyjechał, zna 
jomy wysłał depeszę z zapytaniem do 
jego rodziny w Londynie, gdzie się do- 
wiedział że w dniu oznaczonym pan 
Philips Londyn opuścił. Widziano go 
również na parowcu i przy wysiadaniu 
w Boulagne, lecz od tej chwili pan Phi- 
K przepadł jakby się we mgle rozpły- 
nął. 

Żona adwokata i brat jego, ogrom- 

otwarte zostaną od dn. 

godaiowo, od godz. 6—8-ej wiecz, 

; Abiturjentki szkół, 
ięte na kurs IL 

Zapisy przyjmuję kancelarja 

  

Roczne Żeńskie Kursa Stenoėraiji 
11 lutego br. przy Liceum 
zkiewiczówny w Wilnie. 

Nauka na każdym kursie trwa 5 miesięcy, po 2 godziny 3 razy: ty- 

Handlowem S. Pietras 

Warunki przyjęcia: ukończenie 6 klas szkoły średniej. 
gdzie stenografja jest wykładana, mogą być przy- 

Opłata wynosi 15 zł. miesięcznie. 
Po ukończeniu i złożeniu egzaminów wydawane będą Świadectwa. 

godz. 10-ej—2-ej (ul. Żeligowskiego 1-- 2). 

  

nie przerażeni tem nagłem zniknięciem 
rozpoczęli. przy pomocy policji francu- 
skiej energiczne poszukiwania, które, 
niestety, pozostały dotychczas bez re- ; 
zultatu. 

Przez pewną chwilę zdawało się, że 
trafiono na ślad pana Philipsa, gdyż ja- 
kis tajemniczy nieznajomy usiłował pe- 
wnej nocy dostać się do parku lotnicze 
go w Berck Plage. Szczekania psów 
zbudziły stróża hangarów, który z re- 
wolwerem w żeni usiłował wylegitymo- 
wać nocnego gościa, na wszystkie jed 
nak zapytania, otrzymał tylko nieme ki 
wanie głową na znak  nierozumienia 
francuskiego.|Dozorca usiłował również 
doprowadzić przybysza jna posterunek 
policji lęcz ten mu się wymknął i prze- 
padł gdzieś. 

Później się jednak wyjaśniło, że nie 
mógł to być iPhilips, gdyż tajemniczy 
gość Bilnie utykał, ta cecha charaktery- 
styczna, pozwoliła rozpoznać że był to 
pewien student Jugosłowianin. 2 

Pomimo więc energicznie prowadzo 
nego poszukiwania nie zdołano trafić 
dotychczas na ślad Philipsa. Jest to je- 
szcze jedna zagadka, w jaki sposób, nie 
na jakimś odludziu, ale w gęsto zalud- 
nionej Francji, a w dodatku w biały 
dzień, w ruchliwem, mieście portowem 
może dorosły zdrowy na umysłczłowiek 
przepaść bez wieści. Jest to tem dziw- 
niejsze że ani jego interesa ani stosunki 
rodzinne, nie mogą nasuwać podejrze 
nia że popełnił on samobójstwo, albo 
że pragnął się przed okiem władz ukryć 
  

— Grypę, kaszel bronchit uleczysz sy- 
stematycznem , piciem szczawnickich wód 
kruszcowych „Stefana“ i „Jozefiny“. Choro- 
by žotądka % przemiany materji usunie Ci 
szczawnicka „Magdalena“ i „Wanda“. Do 
nabycia w aptekach į skladach aptecznych.. 

Takta na dobroczynność 
ZK. Zabawną historyjkę pądaje nam pa 

ryski „Matin*, opisane w miej wydarzenie, 
mogłoby się z małemi tylko zmianami przy- 
trafić j u nas. 

Piewna zamożna i dobroczynna osoba, 
mieszkająca iw mieście prowincjonalnem we 
Francji, ofiarowała swojej gminie stałą mie- 
sięczną rentę na cele dobroczynne. Renta 
to jpadwajała sumę wydawaną przez Magi. 
strat miasta, na biednych. Mer miasta był w 
siódmem. niebie ciesząc się, że będzie mógł 
poprawić byt biedaków w swojej gminie. 
Aliści w kraju, rządzonym przez biurokrację 
żadna sprawa mie idzie szybko i łatwo. Szla 
chetna ofiarodawczyni przekonała się wkrót- 
ce, że wiele trudu i kłopotu, przyczyniła jej 
nierozważna hojność. 

Przedewszystkiem musiała zeznać przed 
odpowiedniemi władzami, że jeszcze nie 
umarła a żyje i cieszy się zdrowiem. Potem 

  

musiała udowodnić oficjalnie, że jej stan 
majątkowy pozwala na taką ofiarę, 

iPomimo iż te zeznania zrobione były 
oficjalnie, przeprowadzono wywiad  stwier- 
dzający prawdę jej słów, Potem zwołano po 
siedzenie rady miejskiej debatującej nad 
przyjęciem ofiarowywanej renty. Sporo czasu 
zajęło zdobycie pozwolenia prefektury. W 
ciągu całego tego czasu musiała ofiarodaw- - 
czyni udawać się parokrotnie do rejenta w 
towarzystwie dwóch świadków ! przez nią 
przyprowadzonych i w ich obecności podpi- 
sywać. Szczytem wszystkiego zaś była to, 
że państwo zmusiło zakupić na wyasygno- 
waną sumę rentę francuską, każąc płacić pa 
10 fr. 80 cen procentów podatku od całej 
sumy. Dobroczynna dama napisała list inter_ 
pelując do ministra finansów, na co otrzyma. 
ła odpowiedź że minister nic na to poradzić 
nie może, gdyż takie jest prawo. 

Rezultatem tego jest, że hojna dobro. 
dziejka, która miała zamiar uczynić jeszcze 
inne dotacje na rzecz gminy, zrażona prze. 
wlekłą i uciążliwą procedurą i nadmiernemi 
kosztami, zrezygnowała z dalszych darów. 
Zatrzymując pieniądze przy sobie, pani ta 
zyskuje spokój, nie narażając się na nieprzy- 
widziane komplikacje. Biedni bezwzględnie 
tracą, gdyż przez biurokratyczną formalisty- 
kę pozbawieni są dalszych zapisów wszyst- 
kich hojnych ofiarodawców. 

‚ Czyżby rząd francuski przez ustanowie- 
nie taksy od dobroczynności chciał odstra. 
szyć obywateli, od wszelkich fundacyj do. 
broczynnych. 

  

Liceum Handlowego codziennie od 
—0 

    

te same rzeczy, co sędzia — krytyk i 
w tym samym stopniu się niemi 
przejmuje. 

W tym samym artykule pan A. P. 
umieścił jeszcze jedno, wymagające 
sprostowania zdanie: 

„Posprzeczać się też trzeba z p. 
Łopalewskim o romantyczne gloryfi- 
kowanie takiej ujemnej postaci, jaką 
jest Don Kichot". 

Dlaczego tylko ze mną chce sprze- 
czać się szanowny recenzent, a nie z 
p. Stanisławem  Miłaszewskim, albo 
Bolesławem  Leśmianem, autorem 
prześlicznego wiersza p. t. 
chot“? Albo z ojczyzną Cervantesa, 
która właśnie w ubiegłym roku po- 
stawiła Don Kiszotowi pomnik? Albo 
z p. Michałem Sabeskim, autorem 
entuzjąstycznego studjum 0  bohate- 
rze z la Manczy? Albo do jednego z 
najtęższych pisarzy współczesnej Hi- 
Szpanji, poety, powieściopisarza i fi. 
lozofa, Miguela de Unamuno, który 
w Specjalnej książce wykazuje, że ży- 
wot i myśl Don Kiszota, to jeno no: 
wy rozdział z wielkiej księgi p. t. 
„Żywoty Świętych Pańskich"*) M. So- 

ł 

*) Można byłoby jeszcze pomnożyć w 
w sprawie Don Kiszota „literaturę przed- 
miotu*, do której odsyła p. Tad. Łopalew- 
ski recenzenta „DziennikażWil*, oto w gru- 
dniowym zeszycie „Przeglądu Współczesne- 
go* zamieszcza znakomity historyk literatu= 
ty prof. Madryckiego Uniwersytetu Americo 
Castro studjam p. t. „Cervantes o życiu 
i człowieku". Tenże uczony wydał książkę 

  

„Don Ki- B 

beski: „Na marginesie D. K- Str. 81) 
Ten właśnie  Unamuno, głosiciel roz: 
wiązywania współczesnych problemów 
społecznych *i politycznychj za po- 
mocą radykalizmu religijnego i orto- 
doksji katolickiej gloryfikuje Den Ki- 
szota. Słuszniej więc do niego powi- 
nien mieć pretensje p. A. P. 

O ile dobrze zrozumiałem recen- 
zent z „Dziennika Wileńskiego" wo- 
góle jest wrogiem romantyzmu. W ta- 
kim razie dyskusja wogóle upada, bo 
nie mam zamiaru bronić przed p. A. 
P. „romantycznego na Świat poglądu”. 
yłoby to nudne, a trzeba przecież 

mieć wzgląd na czytelników. 
Dlatego kończę już.  Zarzutow 

osobistych nie myślę tu podejmować 
i polemizować z krytycznemi uwaga- 
mi p. A. P. o moich utworach, które 
skłoniły krytyka do sformułowania 
cytowanych wyżej poglądów o Żerom- 
skim i Don Kiszocie. W uwagach 
tych, mimo wszysto, przebijąłą ży: 
czliwość, 

Dziękuję. 
Tadeusz Łopalewski 

DIE 
Tę = 
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o Cervantesie, która dokonała rewolacji w 
poglądach na tego twórcę—rewolucji na je- 
go rzecz, a przeciwko „obniżaniu walorów 
świadomości twórczej tego piszrzą, W.P 
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Rada M 
Pana Dziedziula nie było na wczo- 

rajszem posiedzeniu naszej Rady Miej- 
skiej: Pan Dziedziul „wypoczywa* so- 

bie gdzieś na koszt Skarbu Państwa, 
więc też naogół spokojnie było wczoraj 

w największej z sal gmachu Magistratu 
wileńskiego. ! 

Nie była licytacji, haseł i stanowisk 
wobec galerji. : 

Wystąpił tylko na wstępie p. poseł 

Stążowski aby, opisawszy plastycznie 
rosnące i rosnące wciąż bezrobocie, za- 

pytać Magistrat, co zrobił i co zrobić 

zamierza dla zażegnania tej klęski. 
Gdyby interpelanta zapytano, co sam 

w tej materji zdziałał i co zdziałać za- 

mierza, nie wiem czy bardzo mógłby na 
to pytanie odpowiedzieć. 

Ale mniejsza o to, czemś trzeba by- 

ło swe urzędowe adwokatowanie „„lu- 

( dowi pracującemu'* zaznaczyć i to Zro- 

bione przez p. Stążowskiego , zostało. 
Basta! Ч 

Było jeszcze trochę polemiki między 
radnymi żydowskimi a prof. Komarnic- 
kim w związku ze sprawą subwencji 
dla szkolnictwa żydowskiego, gdzie 

pos. Wygodzki i radni Czernichow i Ra 
binowicz dość logicznie analizowali 
oświadczenie klubu Chrześc.-Nar., wy- 
kazując hypokryzję tego, nazewnątrz 
wystąpienia maszych endeków i to 
chyba będzie wszystko, jeśli o wraże- 
niach ogólnych z wczorajszej Rady 
Miejskiej mam pisać. 

OTWARCIE POSIEDZENIA I FALA 
WNIOSKÓW NAGŁYCH. 

Otwierając posiedzenie przewodni- 
czący prez. Folejewski zawiadomił rad- 
nych o zgonie b. radnego miejskiego i 
znanego (oraz zasłużonego obywatela 
m. Wilna b. p. Izraela Bunimowicza. 

Uczczono jego pamięć przez powsta 
nie. 

Następnie Magistrat „odpowiedział 
na 2 interpelacje zgłoszone na ostat- 
niem posiedzeniu Rady. 

Jedna dotyczyła pracowników kina 
Miejskiego i godzin ich pracy. Druga 
znanej sprawy ze zlicytowaniem przez 
sekwestr [miejski 100 kapeluszy dam- 
skich za kwotę 10 zł. 

Odpowiedzi w tej drugiej sprawie 
udzielał ławnik p. Żejmo, który przy- 
niósł ze sobą 5, z pośiód zlicytowanych 
kapeluszy i |pokazał je Radzie na do- 
wód, jak niewielką wartość przedsta- 
wiały. ; 

Obie odpowiedzi przyjęte zostały 
do wiadomości. 

Następnie przystąpiono do odczyty- 
wania wniosków nagłych i interpelacyj. 
Pierwszych zgłoszono pięć, drugich — 
trzy, a wśród nich klubu Chrześc.-Nar. 
zapytujących Magistrat — czemu sek- 
cja'szkolna odmówiła przyjęcia gmachu 
szkoły w Kuprjaniszkąch oraz. pepe- 
sowską w sprawie bezrobocia (wyżej 
wspomniałem o niej). 

Nagłość wniosków uchwalono, na 
interpelacje Magistrat obiecał dać od- 
powiedzi. 

PRZYSTĄPIENIE DO PORZĄDKU 
DZIENNEGO. 

Na pierwszy ogień poszła, figurują- 
ca na' dalszem miejscu sprawa wyboru 
dwuch iczłonków do Sądu Konkursowe- 
go nagr. liter. im. miasta Wilna. 

Z ramienia Rady weszli do jury p.p. 
radni: lwaszkiewiczowa oraz Młodkow- 
ski; pozatem uchwalono prosić i upo- 
ważnić Zw. Zaw. Liter. Polskich do 
delegowania 3-ch członków Sądu Kon- 
kursowego, ze swego grona. 

Dalej rozpatrzono sprawę pożyczki 
w kwocie 475.000 zł. którą miasto ma 
zaciągnąć w Banku Gosp. Krajowego 
na roboty kanaliz.-wodociągowe. 

Okazuje się, że upoważnienie, któ- 
re Rada udzieliła Magistratowi w tej 
kwestji, jest upoważnieniem ex post, 
ponieważ na rachunek pożyczki, o któ 
rej mowa, wydatkowano już około 280 
tys. złotych z sum bieżących, gdy ca- 
ła pożyczka ma efektywnie przynieść 
miastu 360—380 tys. zł. 

. Ta oczywista anomalja, z punktu 
Widzenia formalnego, wynika z błędnej 
zasady przyłjętej poprzednio przez. Ra- 
dę, która nakazała Magistratowi nie 
przerywanie robót kanal--wodoc., mimo 
iż. na nie niebyło! odpowiednich sum. 

Zwrócił na to słusznie uwagę prof. 
Komarnicki, 

& rezultacie postanowiono starać 
Się O nowe kredyty na inwestycje, gdyż 
Suma pozostała po zrealizowaniu roz- 
ważanej pożyczki wystarczy na mie- 
siąc. 

Bez sprzeciwów przeszły propono- 
wane przez Mhagistrat przeniesienia 
kredytów 'w budżecie na rok bieżący, 
tak samo, jąk sprawa prolongowania 
na rok 1930—31 dodatkowych opłat 
za energję elektryczną na fundusz po- 
mocy bezrobotnym, — sprawa podat- 
ku od światła w lokalach z wyszyn- 
kiem alkoholowym oraz w lokalach za- 
baw, rozrywek i widowisk. 
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NERGOS': 
ANODOWE i DO LATAREK KIESZONKOWYCH 

gwarantują najwyższą jekość. 
20 lat doświądczeń dają pełną 

ŻĄDAJCIE 

WYROBÓW „„ENERGOS““ 

iejska 
Wyniesie on 25 proc. tego, co obec 

nie zainteresowani płacą za światło. 
Pozatem: przyjęto w brzmieniu pro- 

ponowanem przez Magistrat, projekt 
budżetu dodatkowego Wydz. Opalo- 
wego oraz projekt budżetu dodatkowe 
go Wydz. Wodoc.-Kanaliz. 

Szkolnictwo żydowskie uzyskało 
po krótkiej utarczce słownej między 
żydami ii endekami (wspominałem © 
tem wyżej) 10 tys. zł. doraźnie, a dru- 
gie 10 tys. w przyszłości z nadwyżek 
budżetowych, zaś Izraelickie Stow. Do- 
broczynnośc, na własność działki zie- 
mi miejskiej użytkowane obecnie na 
prawie wieczysto-czynszowem. 

JUŻ NIE BĘDZIE WL. SOŁTAŃSKIEJ. 

Na skutek podania mieszkańców ul. 
Sołtaniskiej o zmianę jej nazwy ze 
względu na powstające nieporozumie- 
nia, wobec istniejącej w tejże dzielnicy 
ulicy o podobnie brzmiącej nazwie, mia 
nowicie: Sołtaniskiej, uchwalono upo- 
ważnić M gistrat do wyboru nowej z 
pośród zaproponowanych przez peten- 
tów nam: Bażantowa, Łosiawa, Słonio- 
wa i Odyńcowa. 

WYBORY CZŁONKÓW KOMISJI. 

Do Komitetu Rozbudowy wybrano 
na miejsce p. Józeia Godwoda — p. 
Edm. Jakobiniego, do Kom. Kultur. 
Ośw. na miejsce mec. Jundziłła — rad- 
nego Jakóbczyka, do Kom. Opieki Społ. 
na miejsce radnych: Młodkowskiego, 
Gordona, Cincinatusa i * Markiewicza, 
radnych inż. Jensza, Szabada, Cincina- 
tusa i Stążowskiego. 

Na tem 'wyczerpany został porządek 
dzienny. : 

Przystąpiono do wniosków nagłych. 

GDZIE SIĘ BĘDĄ ODBYWAŁY WIE- 
CE PEPESOWSKIE I ENDECKIE? 

Zaczęto od dwóch prawie jedno- 
brzmiących wniosków: endeckiego i 
pepesowskiego. 

Chodziło w tych wnioskach, © to, 
że Magistrat na swem posiedzeniu z 14 
stycznia r. b. uchwalił  niewydzierža- 
wianie Sali Miejskiej na zebrania pu- 
bliczne ze względów  sanitarno-hygje- 
nicznych. 

Już niejednokrotnie mój kolega re- 
dakcyjny — recenzent kinowy, po- 
ruszał w „Słowie zły stan wentylacji 
Sali Miejskiej, w której powietrze po 2 
seansach staje się tak ciężkiem, że wy- 
siedzieć dwie godziny widowiska, 
trudno. 

Jest to rzecz oczywista i dowiedzio- 
na, że urządzenia wentylacyjne sali 
przy ul. Ostrobramskiej wymagają grun 
townej przeróbki. 

'Narazie Magistrat nie przystępuje 
do niej. Otóż zważywszy, że zebrania 
publiczne urządzane w Sali Miejskiej 
pozostawiają zazwyczaj po sobie duży 
nieład i okropne powietrze, którego nie 
sposób jest usunąć przed otwarciem Ki- 
na Miejskiego, Magistrat w interesie pu 
bliczności tego kina, zdecydował się 
na niewynajmowanie sali na użytek 
przygodnych reflektantów. 

Naszem zdaniem, zrobił to słusznie. 

Inna rzecz, że uderzył tem zarządze- 
niem niechcący i bez wyraźnej w tym 
kierunku woli, w stałych Sali Miejskiej 
użytkowników mianowicie endeków i 
pepesowcow. 

W trosce o swe przyszłe wiece za- 
żądali oni od Magistratu cofnięcia za- 
rządzenia, motywując swe wywody 
brakiem 'nnego lokalu nadającego się 
na imprezy „kulturalno-ošwiatowe“. 

O jakie „imprezy“  wnioskodaw- 
com chodziło stało się jasnem, gdy po- 
seł Stążowski popierając wniosek, wnie 
siony swem krasomóstwem, wspomniał 
o wyborach, o trudnościach stawianych 
przez władze organizatorom wieców i 

dok, d. 
Refleksje, które po tem braterstwie 

endeckorpepesowskiem w sprawie Sali 
Miejskiej, na myśl przychodziły, naz- 
waćby można: „Gorzkie żale* na temat 
„Gdzież nasze wiece urządzać mamy?* 

Ostatecznie polecono Magistratowi 
sprawę ponownie zbadać i znaleźć mo- 
tywy uchylenia jego zarządzenia. 

Oby tych motywów nie znalazł. 

INNE WNIOSKI NAGŁE I KONIEC 
„ POSIEDZENIA. 

Pozatem Rada poleciła Kom. Rewiz. 
przedstawić sprawozdanie z gospodarki 
Straży Ogniowej, Magistratowi zaś 
przygotować sprawozdanie z dochodze- 
nia w sprawie nadużyć w aptece Miej- 
skiej i Wydz. Op. Społ. oraz utworzyć 
referat prasowy miejski. 

Wnioski, które tych spraw dotyczy- 
ły zgłosił klub P.P.S. 

Na kilka minut przed godz. 11 m. 30 
prezydent ogłosił zebranie za zamknię- 
te. Kim. 

gwerancję wysokiego gatunku 
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В, współwłaściciel nocnej restanracji na Pośpieszcze członkiem handy kasiarzy 
wileński epilog bezczelnego rabunku na warszawski sklep 

jubilerski ' 
Przed kilku dniami dokonano w Warszawie niezwykle ZŚmiałego włamania do 

se sklepu jubilerskiego E. Jagodzińskiego 'mięszczącego się przy ulicy Nowy 
wiat 61. 

Łupem złoczyńców stała się zawartość kasy ogniotrwałej „i biżuterja ogólnej 
wartości 180 tysięcy złotych. O bezczelności kasiarzy, stwierdza fakt, že įwlamanie 
dokonane było w biały dzień około godziny 9 rano w najruchliwszej dzielnicyf miasta. 

Całą „robotę* wykonano niezwykle precyzyjnie i ze znajomością rzeczy bo- 

wiem podczas oględzin miejsca przestępstwa policja nie odnalazła żadnych śładów, 
które mogłyby być wykorzystane przez daktyloskopa i porównane z odciskami reje- 

strowanych „kryminalistów "jj 

Jedynie, w pobliżu rozprutej kasy? ogniotrwałej znaleziono porzucone mano- 
metry, zawory i palnik jako też aparat tlenowo acetylenowy, butle z tlenem i inne 
aparaty będące ostątniemi zdobyczami techniki.ą 

Policja warszawska nie mogąc nic wskórać z oględzin lokalaych postanowiła 
roztoczyć obserwację nad bardziej niebezpiecznymi kasiarzami i przeprowadziła sze- 

reg rewizyj, w trakcie których aresztowano 18 niebezpieczaych przestępców poszuki- 
wanych przez policje kilku stolic europejskich za mordy i napady na kasy. 

Wśród aresztowanych znalazł się również wybitny przedstawiciel „świata prze- 

siępczego Wacław Daszkiewicz pseud. „Kwadratowy“ zamieszkały przy ulicy Puław= 
siej 7, U rodziców jego podczas rewizji znaleziono zakopaną w piwnicy część biżu- 
terji zrabowanej u jagośzińskiego, 

Z chwilą aresztowania „Kwadratowego”, dalsze śledztwo poszło w szybkiem 
tempie, tembardziej, że przyparty do muru bandyta począł „sypać”, 

» Z zeznań jego wynikło, że Jagodzińskiego obrabowała banda międzynarodowych 
kasiarzy, ze zbieglym niedawno z gmachu Sądu w Poznsniu po wyroku skazującym 
go na 8 lat ciężkiego więzienia Adamem Stemplem na czele. 

Wśród nich znajdowała się również i „znakomitość* kasiarska z Wilaa Leon 
Szczepiński, znany na tutejszym gruncie osobnik, były współwłaściciel nocnej restau- 
racji na Pośpieszce, stały bywalec miejsc rozrywkowych i jak okazuje się mistrz 
w swoim zawodzie, operujący przed wojną na gruncie petersburskim i innych miast 

centralnej Rosji. 

Ostatnio Szczepiński udawał „porządnego”, opowiadał nawet, że chce założyć 
jakiś interes. Właśnie wczoraj, na skutek zarządzenia z Warszawy policja tutejsza za- 

chawując wszelkie ostrożności wkroczyła do mieszkania jego przyjaciółki przy ulicy 
Tatarskiej 9 i aresztowała Szczepińskiego w chwili, gdy najmniej się tego spodziewał. 
Zsraz potem, o godziaie 7-ej wiecz. przetransportowano go na dworzec i pod silną 
eskortą odwieziono do Warszawy. (c) 

Echa zabójstwa Bohdana Kucharkowsklego 
Bawiący w Nowogródku w toczącej się dalej sprawie ordynacji niešwies- 

kiej mec. Jament, który prowadzi powództwo cywilne wdowy po zamordowa- 
nym przez Apaaasewi za w Baranowiczach Bohdanie Kucharkowskim przeciw- 
ko poselstwu sowieckiemu w Warszawie, zbierał w tej sprawie w Nowogródku 
materjały, któremi będzie operować w postępowaniu sądowem przeciwko po- 
sctlstwu sowieckiemu. 

Sprawa ta budzi zrozumiałe zainteresowanie. Będzie ona bowiem prece- 
densem w Sprawach, w których funkcjonarjusz obcego państwa pozbawia życia 
polskiego obywatela. : 

Aleksander Grabowski 
Urzędnik Urzędu Wojewódzkiego — Dyrekcji Robót Publicznych w 

Wilnie, Zmarł dnia 27 stycznia 1930 r' w wieku lat 73. 
Wyorowadzeni z»łok z domu żałoby (ul. Gimnazjalna 8) do 

kościoła Św. Jakóba odbędzie się dnia 28 b m. o wodz. 5 p. p. 
„ Nabożeństwo żałobne w tymże kościele zostanie odprawione w 

dniu 29 b. m. o gocz. 9 m. 30 rano, a ekSportacją zwłok nastąpi tegoż 
dnia na cmentarz po Bernardyński o godz. 5 

O czem zawiadamiają koledzy I współpracownicy.     
  

Argi plati za wywł.zczone Kuszelewo i. Pozynowicze 
W depozycie Sądu Okręgowego w Nowogródku znajduje się około 

1000000 zł. które mają być wypłacone p. Umiastowskiej i Uniwersytetowi 
Stefana Batorego w Wilnie jako odszkodowanie za wywłaszczone przez 
rząd majątki Kuszelowo w pow. nowogródzkim i Puzynowicze w pow. 
stołpeckim na rzecz parcelacji. P. Umiastowska z części swych posiadłości 
ustanowiła na rzecz Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie t. zw. funda- 
cję żemłosławską i stąd uniwersytetowi przypadnie w udziale z miljonowe- 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorológji 
U. S. B. w Wilnie 

z dnia 27 —1 1930 r. 

Ciśnienie \ 
średnie w mm m 

  

Wschód sł g.7 m 21 

Zachód st. g. 16 m. 11 

  

Temperatura | _ 3 oc 
średnia / 

Temperatura najwyższa:  09C. 

Temperatura najniższa: — 6°С, 

Opad w milimetrach: —, 

Wiatr г 

Mizmatjący ) Cia 
Tendencja barometryczna: spadek, następnie 

wzrost ciśnienia. 

Uwagi: rano pogodnie, wieczorem gęsta 
mgła. 

  

KOŚCIELNA 

— (k) Sprawozdanie z wizytacji JE. 

ks. arcybiskupa. Jak zapowiadaliśmy 

przedtem, w dniu 19 stycznia odbyła 

się wizytacja j. E. arcybiskupa metro- 

polity wileńskiega w paratji św. Ducha. 

Przy wejściu powitała ]. E. arcybisku- 

pa kompanja honorowa P. W. i orkie- 

stra, Patronat S. M. P. i zarząd Ligi Ka 

tolickiej. Przemówienie powitalne wy- 

głosił ksiądz kanonik Kuleszo, w któ- 

rem serdecznie dziękował za pamięć, 

jednocześnie podkreślił swą radość, że 

wizytacja będzie pobudką do intensyw 

niejszej pracy w całokształcie akcji ka- 
tolickiej jparafji św. Ducha. Potem prze 

mawiał p. Hryniewicz, prezes Ligi Ka- 

tolickiej, zdając sprawozdanie z cało - 

kształtu pracy Ligi Katolickiej. Następ- 
nie p. hrabina Korsakowska zdała rela- 
cję z pracy konterencji żeńskiej Św. 
Wincentego a Paulo. 

Organizacja ta dóść dawno istnieje 
ma na celu niesienie pomocy materjal- 
nej biednym. W tym celu prowadzi 
akcję ożywioną, urządza wszelkiego 
rodzaju |imprezy, przedstawienia, kon- 
certy, kwiatek i t. p. Następnie zdała 
sprawozdanie z działalności III zakonu 
św. Dominika, dyrektorka tego zakonu, 
sprawozdanie z działalności Niewiast 
Katolickich zdała p. Godlewska. O dzia 
łalności S M. P. poinformowali poszcze 
gólni prezesi. Na zakończenie przemó- 
wił ]. E. arcybiskup, wyrażając radość 
z pomyślnych /wyników pracy, a udzie- 
lając wskazówek w prowadzeniu akcji 
Katolickiej, zachęcił do jeszcze inten- 
sywniejszej pracy, da zorganizowania 
nowych stowarzyszeń jak konferencji 
meskiej św. Z 2 a Paulo, która 
by niosła ponoc biednym i żebrakom, 
których «w Wilnie nie brakuje (przyp. 
redakcji). Na koniec orkiestra odegra- 
ła hymn „My chcemy Вова“. który 
powstawszy wszyscy odśpiewali. Po- 
tem wszystkiem J.E. arcybiskup udał 
się do sali Ogniska, gdzie zwiedził bi- 
bjotekę i na tem zakończyła się wizy- 
tacja. 

URZĘDOWA 

— (y) Organizacyjne posiedzenie woj. 
komisji usprawnienia |administracji  komunal. 
nej. Wczoraj pod przewodnictwem nacz. wy- 
działu samorządowego, urz. woj. Józefa Ra- 
kowskiego odbyło się organizacyjne posiedze- 
nie komisji wojewódzkiej dla usprawnienia 
administracji komunalnej. Porządek dzienny 

  

  

NIKA 
posiedzenia był następujący: zadania komisji 
oraz zarys planu jej pracy, skład personalny 
komisji, podział komisji na sekcje i skład per 
sonalny tych sekcyj, określenie najaktualniej- 
szych tematów do przepracowania, wyzna 
czenie referentów do przepracowania poszcze 
gólnych tematów, (metoda pracy referentów 
a sekcyj), oznaczenia terminów opracowania 
projektów. 

W obradach wziął udział p. wojewoda 
Raczkiewicz, który «w przemówieniu podkre- 
Ślił znaczenie obejmowanych przez komisję 

rac, zaznaczając iż stanowią one jeden z 
ragmentów wytycznych rządu w dziedzinie 
usprawnienia administracji , publicznej  рай- 
stwa. Jak się dowiadujemy, w najbliższych 
dniach ima być zwołane posięedąenie sekcji 
samorządu m. Wilna, która zajmie się spra- 
wami dotyczącemi usprawnienia i uproszcze- 
nia urzędowania biur Magistratu m. Wilna. 

WOJSKOWA. 
— (0) Dodatkowa komisja poborowa. 

Dnia 29 stycznia, w lokału przy ul. Bazyljań- 
skiej 2, ogbedzić się dodatkowa ikomisja po- 
borowa dla mężczyzn, zamieszkałych na te- 
renie m. Wilna. Na tę komisję winni stawić 
się wszyscy ci poborowi, którzy dotąd z ja- 
kichkoiwiekbądź przyczyn do przeglądu nie 
stawili się. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
PRECZ 23 er RA 
— (a) Roboty sezonowe. Urzędy pracy 

w porozumieniu się z władzami wojskowemi 
ograniczyły wyjazd na roboty sezonowe do 
Niemiec szczególnie, w stosunku do poboro- 
wych rocznika 1909 i rezerwistów z lat 1908 
7 i6. Ograniczenia tego będą obowiązywały 
do 31 grudnia r. b. ' 

— (0) Stan bezrobocia w Wilnie. We- 
dług danych państwowego urzędu pośredni- 
ctwa pracy, ogólna ficzba bezrobotnych ma 
terenie m. Wilna wynosi obecnie 4196 osób, 
w tem 3287 mężczyzn i 909 kobiet. W po- 
równaniu z ubiegłym tygodniem liczba bez- 
robotnych zwiększyła się o 143 osoby. 

KOLEJOWA. 

— (y) Osobiste. Dyrektor kolei państwo 
wych w Wilnie inż. K. Falkowski powrócił 
z tygodniowej inspekcji służbowej i objął 
urzędowanie. 

(a) Zakaz kwestowania na dworcach 
solejowych. Dyrekcja kolejowa wydała za- 

ądzenie zakazujące urządzania kwest i zbió- 
K pieniężnych na dworcach. kolejowych .i 

w lokalach przeznaczonych dla pasażerów. 
Spowodowane to zostało tem, że zachodziły 
liczne wypadki zatrzymywania przez kwesta- 
rzy pasażerów špieszących do pociągów. 

SZKOLNA 
— (y) Badanie lekarskie młodzieży szkol 

nej. Ministerstwo oświaty zarządziło aby w 
minie od 1—15 kwietnia przeprowadzono 

e wszystkich szkołachi powszechnych i śred 
rich pomiary wzrostu i wagi młodzieży w 
celu określenia przeciętnej wagi i wzrostu 
polskiego dziecka. 

Odpowiednie instrukcje zostały już wy- 
ne przyczem wskazane w nich zostało, że 
enie powinno się odbywać za pomocą 

wag ścisłych. е 
Będzie to pierwszy pomiar wagi i wzro- 

stu dzieci w Polsce. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Walne zebranie członków Wil. T-wa 

Muzycznego „Lutnia”, Dziś, we wtorek 28 b. 
m. o godz. 8 wiecz. (20) odbędzie się zebra- 
nie Wil. T-wa Muzycznego „Lutnia* w sali 
prób Twa (A. Mickiewicza 6). Na porządku 
dziennym między innemi sprawy następujące: 
t) sprawozdanie z działalności T-wa, 2) wy 
bory do-zarządu i komisji rewizyjnej, 3) wol 
ne wnioski. . 5 

Zaległe składki czionkowskie — 'przynaj- 
mniej za I półrocze 1929 r. — należy uregu- 
lować przy wejściu na zebranie, 

A Wileńskie Towarzystwy Lekarskie. 
We środę, dnia 29 b. m. o godz. 20 w lokalu 
własnym (Zamkowa 24) odbędzie się posie- 
dzenie naukowe 'Wileńskiego Towarzystwa 
Lekarskiego z następującym  įporządkiem 
dziennym: 1) odczytanie protokułu z poprzed 
niego posiedzenia, 2) dyskusja w sprawie re- 
feratu dr. Rudzińskiego, 3) z zakładu anato- 
mji patologicznej U.S.B.: dr. T. Hryniewi- 
czówna: a) kilka uwag o histołogji ziarnicy 
ziośliwej z pokazem preparatu, b) barwienie 
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| za 116 zi, 

go depozytu poważna suma. 
Jest to zdaje się na terenie województwa nowogródzkiego pierwsza 

większa suma, którą rząd wypłaca 
majątku 

oxydaz w leukocytach krwi metodą prof. 
Epsztejna, c) pokaz wątroby z dużą jamą 
gruźliczą. Dr. Łuczyński: a) przypadek mie- 
szańca ślinianki przyusznej, b) przypadek 
obustronnych nerek torbielowatych z omó- 
wieniem przyczyn ich powstania, c) pokaz 
śledziony i wątroby z przypadku leukaemia 
myciogenes chron., 4) z kliniki chorób wewn. 
dr. ]. Frydman: wartość kliniczna niektórych 
metod badania zawartości białka w płynach 
ustroju i jego wydzialinach. 

— (0) Walne zebranie stowarzyszenia 
właścicieli 1ieruchomości m. Wilna. Dnia 26 
stycznia odbyło się doroczne walne zgroma- 
dzenie stowarzyszenia właścicieli nieruchomo 
ści m. Wilna. у : 

Po wysłuchaniu i przyjęciu do zatwier- 
dzającej wiadomości sprawozdania z działał- 
ności zarządu za rok 1929 i sprawozdania 
komisjt rewizyjnej, zebranie uchwaliło upo- 
ważnić zarząd do podjęcia kroków celem na- 
wiązania ścisłego kontaktu z nowopowstałym 
zrzeszeniem właścicieli drobnych i średnich 
nieruchomości, lub ewentualnego zlania się z 
tem zrzeszeniem. 

W związku z projektami” rozbudowy 
miast, 'wniesionemi w ostatnim czasie do ko- 
misji, powołanej przez Min. przemysłu i han- 
dlu w związku ze stopniowem zniesieniem 
ustawy (o ochronie lokatorów, zebranie uzna- 
ło, że stopniowie zniesienie ustawy o ochro- 
nie lokatorów, poczynając od większych 
mieszkań, jest najlepszem rozwiązaniem za- 
gadnienia budowy mieszkań, ponieważ przy- 
ciągnęłoby kapitał prywatny do przyjęcia 
udziału w akcji budowlanej. | 

W. końcu został dokonany wybór nowych 
członków zarządu na miejsce ustępujących. 
Wybrano p.p. Br. Hermana-lżyckiego, inž. 
Alberta Kabacznika i Bohdana Piłsudskiego. 

RÓŻNE 

(c) Leczenie inwalidów. Inwalidzi W. 
P. będą na przyszłość leczeni w szpitalu woj- 
skowym na Antokolu po uprzedniem skiero- 
waniu ich do szpitala przez Kasę Chorych, 
która ostatnio przyjęła na siebie opiekę nad 
zdrowiem inwalidów. 

— (a) Nabywanie lekarstw w K. Ch. W 
celu uniknięcia nieporozumień i uproszczeń 
formalności zostało zarządzone by wszelkie 
lekarstwa przepisywane przez lekarzy Kasy 
Chorych były wydawane wyłącznie przez 
aptekę Kasy, a nie jak dotychczas w ten 
sposób, że iniektóre lekarstwa nabywano 
prywatnie 05 na rachunek Kasy? 

— (y) Nowe banknoty 10-złotowe. Po- 
czynając od 30 b. m. znajdą się w obiegu 
nowe banknoty 10-złotowe opatrzone podpi- 
sem prezesa bankh polskiego dr. Wł. Wrób- 
lewskiego oraz datą 20 lipca 1929 r. 

! „Pozatem nowe bilety niczem nie będą 
się różniły od dotychczasowych. 

— (0) Cenny dar dla Archiwum 
państwowego w Wilnie. P. Adam-Ma- 
rjan [Piotrowski, właściciel majątku 
Usła Wielka w pow. Postawskim, ofia- 
rował dla Archiwum państwowego w 
Wilnie paczkę cennych dokumentów, * 
które nabył okazyjnie u jednego z anty- 
kwarjuszy. IWszystkie dokumenty po- 
chodzą z Inflant polskich i należały, jak 
można się domyśleć do hr. Zyberg-Pla- 
terów z Krasławia. Metryki, działy ro- 
dzinne, testamenty i rodowody p. Pio- 
trowski zwraca rodzinie właścicieli. Na- 
tomiast pozostałe dokumenty w liczbie 
kilkunastu oraz dwa rzadkie druki: 1) 
„Dwa kazania pogrzebowe ks. Andrze- 
ja Pohla", drukowane w Wilnie u ks. 
ks. Misjonarzy 1811 r. i „Mowę Kazi- 
mierza-Konstantego Platera, kasztelana 
Trockiego, mianą na sesji sejmowej” 
ofiarował Archiwum państwowemu. 

Z powyższych zbiorów p. Piotraw- 
ski wyodrębnił 5 biletów skarbowych 
(numizmatów), które przekazał T-wu 
Przyjaciół Nauk w Wilnie, i patent woj 
skowy, dany przez Wacława Rzewu- 
skiego, hetmana polnego koronnego, 
w roku 1762 Augustowi Platerowi, wo ; 
jewodzicawi Mścisławskiemu, na szar- 
żę chorążego. Ostatni dokument zos*ał 
przeznaczony do zbiorów muzeum woj- 
skowego przy Muzeum Narodowem w 
Warszawie. 

— Podziękowanie. Zarząd  Kuratorjum 
nad ociemnałymi w Wilnie składa niniejszem 
serdeczne podziękowanie P Anieli Sztrallowej 
za ofiarowane na rzecz szkoły i bursy dla 
ociemniałych 200 zł. z sum złożonych do jej 
dyspozycji w dniu jubileuszu jej 35-eltniej 
pracy społecznej. й 

—Podziekowanie, Zarząd Oddz. Zw. Pia 
cy Obywatelskiej Kobiet w N. Wilejce skła 
da niniejszem serdeczne podziękowanie: p. 
a Al. Kwašniakowi, p. Mieczysławowi 
arasimowiczowi, p. A. Andruszkiewiczowi, 

Zarządowi spółdzielni 8 5 p. p. Komisarja- 
towi P. P., p. mjr. Mroczkowskiej za na- 
desłane dary gwiazdkowe dla dzieci, znajdu- 
jące się w ochronie im. biskupa Bandur 
skiego; p.p. Oficerom 85 p. p. za dobrowol 
ne, stałe opodatkowanie się na rzecz tejże 
ochrony; p. Rudeńskiemu za bezpłatne do- 
starczane co tydzień mięso, p. A. Mozerowi 

uzyskanych z urządzenia zabawy, 
Magistratowi za współdziałanie w niesieniu 
pomocy chorej i ubogiej dziatwie m. N. Wi- 
lejki. Zarząd Oddz. Zw. Pr. O. K. 

— (0) Choroby zakaźne w Wilnie. We- 
dług danych wydziału zdrowia Magistratu, w 
ubiegłym tygodniu zachorowało w Wilnie: na 
tyfus brzuszny 2, płonicę 8, błonicę 2, (1 zm.) 
odrę 62 (3 zm.), ospę wietrzną 3, krztusiec 
4, gruźlicę 13 (8 zm.), grypę 1 Hl zm.), ró- 
żę 9 (1 zm.), zapalenie mózgu 1 (1 zm.), 
razem 104 osoby, z których 15 zmarło. 

za wywłaszczone na rzecz parcelacji 

  

Z SĄDÓW 

Fabjan Okińczyc i jego pomoc- 
nicy. 

Echami zbrodniczej działalności „kiro- 
mady“ są obecnie chyba tylko liczne pro 
cesy karne przeciwko byłymi,jej członkom. 
We wszystkich niemal Sprzwach chodziło 
o działalność antypaństwową, jak udział w: 
nielegalnych zebraniach, manifestacjach i 
wiecach. 

Wczoraj na ławie oskarżonych zasiądło 
sześć osób z b. sekretarzem „Hramady“, 
skazanym już przez Sąd Fabjanem Okiń 
czycem na czele, a mianowicie: Oszer Da- 
lecki, Ber Siolis, Michał Kučko, Jadwig+ 
Szczytno i fiercei Łuński. 

Wszyscy oni mieli odpowiadać;za udział 
w antypaństwowej demonstracji na placu 
Łukiskim w 1926 r. zorganizowanej przez 
„Hramadę“. 

Okińczyc odsiadujący swą karę we 
Wronkach sprowadzony został do Wilna 
pod silną eskortą. ^ 

Podczas sprawdzania personaljów. wy- 
eśniło się, że jedna z oskarżonych, Jadwi- 
„a Szczytno nie st wiła się na rozprawę, a 
ponadto nie stawiło się kilku : wiadków. 

Sąd po naradzie ogłosił rezolucję, w 
myśl której: sprawa została Odroczona ż 
racji nieobecności Szczytno. Sprowaazonz 
ona zostanie na następnym terminie przez 
policję: 

Ponadto w stosunku do Okińczyca 
Sąd umorzył sprawę wychodząc z założe- 
nia, że inkryminowane mu w akcie Oskaže- 
cią przestępstwo objęte już było aktem 
oskarżenia w procesie „kiramady*, w któ- 
rej to sprawie zapadł wyrok skazujący 
Okińczyca na ciężkie więzienie. : 

Jak wynika z tego, Okińczyc powędru- 
je z powrotem do Wzonek, dla oasiedzenia 
wyznaczonej mu kary. Następny termin 
sprawy nie został jeszcze ustalony. | (y) 

t 

НОЫр ТБ PRN 
Wszystkim Przyjaciołom, P.P. 

Słuchaczom Kursów nizonowych, 
Kolegom i Koleżankom, za oddanie 
ostatniej posługi oraz okazaną życz- 
liwość i współczucie w ciężkim prze- 
EB po zgonie Kochanego Ojca i 
eścia 

f. T p. йка Bsknpskiego 
Profesora Szkół Średnich i Kursów 
Garnizonowych w Wilnie zmarłego 
nagle w dniu 24 stycznia 1980 r. 
składają z serca podziękowanie 

córka i zięć.     

W dniu 25 stycznia r. b. w Sa- 

lach Świętojerskiego Hotelu odbył Się Bał 
Kowieński. Salę udekorował znany nasz ma- 

larz p. Hoppen. Na głównej ścianie jaśniał 
niedźwiadek żmudzki, zwrócony ku Polsce, 

całkiem inny od tego nadąsanego którego, 

jaki ongi, zwracają gwałtem ku Malborgowi. 

Polonez poprowadził p. Aleksander Meysz- 

towicz z hrabiną Marjanową Broel - Platero 
wą. Na balu zebrała się elita miasta naszego, . 

oraz ci (wszyscy młodzi i starzy, których fała 
dziejowa wyrzuciła z Kowieńszczyzny. Po- 
między (innymi zauważyliśmy: hr. Marjana 
Broel - Platera, senatora Wańkowicza, posła 

Rdłutowskiego p. Świąteckiego, IBochwica i 
Maleckiego. Nie brakło również kilku oficerów 

77 pułku z symbolicznym niedźwiadkiem na 

mundurze. Nastrój na sali przypominał nam 

zwrot Rostanta: „Gaskończycy słuchajcie, to 
Gaskonja cała”. Tańce trwały do godziny 8 
rano. Bał dał pomyślne rezultaty finansowe. 

  

Bursa Św. Jadwigi 
S.S. Urszulanek S. J. k. 

przyjmuje uczenice szkół średnich 
na całkowite utrzymanie, 

Adres: Skopówka 4, tel. 1395. 

  

BALE I ZABAWY. ` 
: . : > 

— Bal morski. Dla uczczenia podniosłego 
jubileuszu 10-lecia odzyskania przez Polskę 
dostępu do morza. Zarząd Wileńskiego Od- 
działu ILigi Morskiej i Rzecznej urządza w dn. 
13 lutego rb. w salonach Kasyna Wielki Bał 
Morski. 

Komitet organizacyjny balu mającego sta 
nowić Aa atrakcję urządzanego na tere- 
nie Wilna Tygodnia Morskiego 

Stylowo i bogato udekorowane salony Ka 
syna gromadzą 'w dniu tym jaknajszersze sfe 
ry społeczne i towarzyskie naszego miasta 
pragnące naprawdę pięknej i beztroskiej za- 
bawy. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś w 
dalszym ciągu barwna i nadwyraz efektowna 
baśń groteskowa Gozziego „Księżniczka chiń 
ska Turandot“ z ilustracją muzyczną Busso- 
niego. Widowisko to budzące ogólny zachwyt 
cieszy się wielkiem powodzeniem. Pod kie- 
rownictwem reżyserskiem Zygmunta Nowa- 
kowskiego odbywają się codzienne przygoto- 
wania do wystawienia „Krakowiaków j Góra 
li“ w nowej oryginalnej koncepcji reżyserskiej 

‚ zapowiada 
szereg miebywałych wrażeń ; niespodzianek. | 

@ 
5 
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— Teatr miejski Lutnia. Dziś teatr Lut- 
nia występuje z premierą głośnej sztuki zna- 
komiitego autora angielskiego Somerset - 
Maughama „Grzesznica z wyspy Pago - Pa- 
go*. Fascynująca akcja tej sztuki toczy się 
na barwnym i egzotycznym tle wysp рой- 
nezyjskich, których tropikalny klimat sprzyja 
wybuchowi nieokiełzanych namiętności. Tam 
na Pago - Pago w obliczu przyrody rozegra 
się walka między reprezentantami dwuch 
światopogliądów europejskich, a wyrok wyda 
uciekinier z cywilizowanej Ameryki, zwolen- 
nik powrotu do natury. Popisowe role grają: 

. Werniczówna, Biiałoszczyński, Zelwerowicz z 
eżyseruje Jerzy Walden. 

„„Królewicz Rak*. Wobec nadzwyczaj 
nego powodzenia jakim się cieszy baśń fanta 
styczno - ludowa W. Stanisławskiej „Króle- 
wicz Rak* dyrekcja teatru wystawia tę sztu- 
kę, przeznaczoną dla młodzieży ; najszerszych 
warstw publiczności w sobotę najbliższą o g. 
3 m. 30 po cenach zniżonych. 

— Poranek taneczny.  Wiybitna interpre- 
tatorka tańców klasycznych Winogradzka Li 
dja wystawia w teatrze Lutnia w niedzielę naj 
bliższą 2 lutego o godz. 12 w poł. „Wieszczkę 
lałek* — balet w dwuch częśdiach w wyko- 
naniu zespołu 40 uczenic. Kierownictwo muzy 
czne Zygmunta Dołęgi. Bilety już są do na- 
bycia w kasie Lutnia 11 — 9 w. 

— Opera w teatrze miejskim na Pohulan- 
ce. „Jaś i Małgosia* opera fantastyczna Hu. 
perdincka w trzech obrazach we wtorek 4i w 
środę 5 lutego o godz. 8 wiecz. ukaże się na 
scenie teatru miejskiego na Pohulance w wy- 
konaniu najwybitniejszych sił wileńskiego ze- 
społu orkiestry operowej, złożone z 32 osób, 
chóru żeńskiego i zespołu tanecznego p Lidji 

AL Operę inscenizuje i reżyseruje 
prof. Adam. Ludwig. Kierownictwo muzyczne 
spoczywa w rękach dyr. Zygmunta Dołęgi. 
Dekoracje i kostjumy projektował inż. Witold 
Małkowski artystyczny kierownik działu ma. 
iarskiego i dekoracyjnego w teatrze miejskim. 
Prześliczną tę o wysokiej wartości muzycznej 
baśń, która obiegła wszystkie sceny świata, 
wszędzie przyjmowana z entuzjazmem przez 
dziatwę i starszych ujrzy Wilno po raz pier 
wszy w oryginalnej oprawie scenicznej i w 
pierwszorzędnem wykonaniu. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Holiywod — Tajemnica Cytadeli w Dę- 

>: 1 В eljos — Pod pręgierzem hańby. 
Lux — Ojcze r 
Światowid — Awantura arabska, 
Wanda — Dzwonnik z Notre - Dame. 
„ Piccadilly — Karnawał miłości. 

Kino Miejskie — Górą kawalerski stan. 
Słońce — Weak Warszawy. 
Kino Apollo — Romans Panny Opolskiej 
Ognisko — Powojenny tężczyzna, 

WYPADKI ! KRADZIEŻE. 

— (c) Wypadki w cyt rach. Za czas 
od 25 do 27 b.m. zanotowano w Wilnie 
116 różnych wypadków. W tej liczbie 
było: kradzieży |12, zakłóceń spokoju 
publicznego i nadużycia alkoholu 30, 

. przekroczeń administracyjnych 48. Re- 
sztę wypadków jpodajemy w skróceniu 
w tej samej rubryce. 

— (a) Odezwy i sztandar komunistyczny 
W nocy, z soboty na niedzielę nieujawnieni 
sprawcy rozrzucili na terenie N. Wiilejki odez 
wy komunistyczne. 

> Również na terenie Wilna na ul. Zawal. 
nej wywieszona nocy wczorajszej sztandar 

316. A. I. „Jan Wokulski i S-ka". 

chowicz, zam. w Wilnie, ul. Kościuszki 16. 

przeciąg trzech miesięcy licząc od dn. 18 

Z urzędu. 

11189. A. I. 

  

Właściciel Szapiro Załman, zam. tamże. 

07 11190. A. L. „Sztejngrob Icek“ w Duniłowiczach, pow. 
Właściciel 

    

    

    

 Postawskiego, sklep skór i obuwia. 
"_lcek, zam. tamże. 

i owa GIBBS. 

4% . Żółty ptak 
| —_Sądzę, że czas (już zrzucić maski. 

| Wiem, w jakim celu pan się tu zjawił, 

zarówno, jak i Byfild. Myślę, że pan ró 
wnież wie, co ja tu robię. 

— Nie mam pojęcia. 
— Może zrozumie pan, gdy  po- 

wiem, że obiad dzisiejszy był urządzo- 
ny gpecjalnie w tym celu, by ułatwić pa 
na spotkanie z kapitanem. Polecono mi 
wziąć (od pana papiery, żeby nie obar- 
czać go zbyt ciężką odpowiedzialnością 

|. — Aha, rozumiem, chodzi tu o te bi 
bułki? Żal m* pana, Rizzio! 

Włoch niecierpliwie wsunął rękę do 
bocznej kieszeni, wyjął pugilares i, ot- 
wierając go pokazał coś Hammerslayo- 
wi. 

— Patrz pan! — szepnął. — Mam. 
to od Macswella, mam nadzieję, że te- 

raz zrozumiał pan? ' 
Cyryl włożył monokl, zajrzał da pu 

_gilaresu i, z nagłym zainteresowaniem, 
mruknął: 

— Ach, do djabła! 
‚ — Teraz pan rozumie? — powta- 

rzał uparcie Rizzio. 
|. —— Pan? — szepnął Cyryl, wpatru- 
_ jąc się W niego szeroko otwartemi oczy- 

ma, z wyrazem najwyższego zdumie- 
„nia. 

      

    

  

     

    

    

  

    

     
    

   

e: — Tak, to ja! A teraz, prędzej, da- 
waj pan papiery! — rozkazywał Rizzio, 
chowając pugilares. — Może tu za 
chwilę ktoś wejść. 
‚ — Hammerslay (milczał sekundę. Obej- 

_rzał się dookoła, podszedł do kominka i 
‚° ера się o jego ostry brzeg. 

— — Musiało zajść jakieś nieporozu- 

Rejestr Handlowy 
"DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

Dział A. w dniu 18.XII 29. r. 
„ „11188. A. I. „Statkiewicz Stanisław'** we wsi Czafłicze, gm. 

_ Bielickiej pow. Lidzkiej, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1923 
/ roku. Właściciel Statkiewicz Stanisław zam. tamże. 

Do 
czynności handlowych w zakresie plenipotencji 
przed Janem Buyko notarjuszem w Wilnie w dniu 27 listopa 
da 1929 roku za Nr. 4467 upoważniony został JanaKarol Ro- 

Sądu Okręgowego w Wilnie I wydziału Cywilnego z dn. 15— 
"18 listopada 1939 r. udzielono firmie odroczenia 

i zamianowano nadzorcą sądowym nad przedsiebiorstwem 
firmy adw. jana Wiścickiego, zam. w Wilnie ul. 3 Maja 11—7 

„Szapiro Załman* w  Giebokiem, 
Dziśnieńskiego, skup cieląt i mięsa. Firma istnieje od 1929 r./ 

        

ona a który pa pewnym czasie z0- 
stał przez policję usunięty. 

— (a) Profanacja grobów. Zostali ujęci 
dwaj bracia Giedrysowfie, zamieszkali przy 
ul. Zacisze 18, którzy dopuścili się zerwania 
zieleni z grobów na cmentarzu prawosław- 
nym. 

8 — (c) Zlękli sie klątwy. W związku z 
kradzieżą starożytnej tory u rabina Grodzień- 
skiego, na sprawców tej kradzieży miała być 
rzucona klątwa. 

Sprawcy kradzieży widocznie żydzi, oba 
wiając się groźby rabinów postanowili po- 

się tory podrzucili pod drzwiami miesz- 
kania Grodzieńskiego. Znalazł ją jeden z 
domowników i zaniósł rabinowi, który stwier 
dził brak złotych j srebrnych upiększeń, za 
kradzież których klątwa nie może być  rzu. 
cona. 

— (c) Porachunki nożowe. W ubiegłą 
niedzielę wieczorem na ul. Werkowskiej zna- 
leziono leżącego w kałuży krwi (nieprzytomne 
go mężczyznę, jak następnie ustalono Win- 
cenitego Bartoszewicza, mieszkańca wsi Sta- 
wiszki, gminy qzeszańskiej, który miał na 
głowie aż 12 ran zadanych tępem narzędziem 
Bartoszewicza w stanie ciężkim ulokowano 
w szpitalu żydowskim. Ze słów rannego wy- 
nika że sprawcą poranienia jest jego rodzo- 
ny brat, który w ten sposób wywarł na nim 
zemstę za zeznanie w Sądzie na jego nieko- 
rzyść również w sprawie pobicia. Żostał on 
wówczas skazany na 10 miesięcy więzienia 
i po wyjściu z Łukiszek postarał się spotkać 
z Bartoszewiczem i po napojeniu go wódką 
zaprowadził na odludną ulicv i dotkliwie po- 
bił, Sprawca został zatrzymany. 

iPodobny wypadek miał miejsce na ulicy 
Lwowskiej, gdzie porżnięto nożami Leona 
Szymelewicza (Lwowska 48), który rzeko- 
mo znęcał się nad bratową i to za zgodą 
i przy współudziale brata. 

‚ ,Szymielewicz, którego odwieziono do 
szpitala żydowskiego twierdzi, że napad był 
zorganizowany przez rodzinę bratowej. 

‚ — (c) Włamania sklepowe. Nocy wczo- 
rajszej nieznani sprawcy włamali się do skle- 
pu Michała Sawicza (Wiwulskiego 29) skąd 
wynieśli różnych towarów na przeszło tysiąc 
złotych. 

„ JRównież okradziono sklep Dory Lewin 
mieszczący się przy ul. Zawalnej 10. Pastwą 
złodziei padły cukierki, czekolada, masło i 
sery, ogolnej wartości 818 zł.. 

— (c) Zginęła garderoba. Basi Lichson 
(Kalwaryjska 51) skradziono garderobę i bies 
liznę wartości 400 zł. 

— (с) Nowa „opetana“. Onegdaj 
pizywieziono do: Wilna i oddano pod 
opiekę dr. Regensburga mieszkankę Li- 
dy Szejnę Rytenberg, która ostatnia 
straciła mowę i wydaje z siebie dźwię- 
ki podobne do szczekania psa. 

‚ ‚ Ponadto, z Rytenbergową dzieją się 
różne miesamowite rzeczy, które zda- 
niem lekarzy spowodowane są zbyt- 
niem napięciem nerwowem. 

(+— (c) Podrzutek w kościele. W dniu 25 
b. m. w kościele św. Teresy, znaleziono pod- 
rzutka płci męskiej w wieku około 1 tygod- 
nia. 

  

— (c) Usiłowała podrzucić dwoje dzieci. 
Zatrzymano Obrocką Józefę , (Trocka 16), 
która usiłowała podrzucić 2 dzieci w pod. 
wórku Nr. 46 przy ul. Legjonowej. 

. — (c) Zamach samobójczy. Wczoraj w 
dzień usiłowała odebrać sobie życie przez 
wypicie karbolu 25-letnia Matylda Merło (Sło 
wiańska 5) żona kolejarza. Desperatkę w sta- 
nie ciężkim ulokowano w szpitalu kolejowym. 

/ 
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mienie, — oznajmił stanowczo. Ja nie ' 
mogę tak ryzykować. 

— Co pan mówi? — zapytał Riz- 
zio, nie wierząc własnym uszom. 

Hammerslay pokiwał głową i wsu- 
nął ręce do kieszeni. : 

° — Ja nie imogę ryzykować. 
— Wiec co pan zrobi? 
— Wykonam jaknajściślej rozkaz. 
— Ja mam przecież wyższe pełno- 

mocnictwa. 7 
— Hm.» nie jestem tego pewien. 
— Pan niema prawa wątpić. 
— Oczywiście, że nie. Ale... ja po- 

stąpię tak, jak mi nakazuje obowiązek. 
; Rizzia podszedł do niego bardzo bli 

sko, brwi zsunęły mu się, nadając twa- 
rzy (wyraz groźny, widać było, że wa- 
żył się na krok stanowczy. 

— Czy pan zdaje sobie sprawę z te 
go, co oznacza taka odmowa? 

Hammerslay wzruszył ramianami. 
— Pan rozumie, że to naraża pana 

na podejrzenia? 
— Dlaczego? — odpowiedział о- 

bojętnie młody Anglik. — Przecież ro- 
bię to, co mi kazano. 

— Pan musi oddać mi papiery. 
— Nie mogę. 
Rizzio zbladł, ciemne jego oczy bły- 

snęły złowrogo z pod gęstych czarnych 
brwi. (Cofnął się cedząc przez zęby: 

— Zdaje się, że zaczynam  rozu- 
mieć. Szkoda, że pan zmusza mnie da 
zastosowania środków ostatecznych. 
Nie mam innego wyjścia. 

Cyryl zamyślił się. . 
— Moim zdaniem, pan nie ma ra- 

cji. Każdy człowiek postępuje tak, jak 
się wydaje słusznem. Pan ma inne in- 
strukcje, ja inne. Widzę, że są ponie- 
kąd sprzeczne. Jednak ja muszę wyko- 

i ' 

Powodem rozpaczliwego kroku było nie- 
porozumienie z mężem. 

—. (c) Wypadek podczas sanieczkowania. 
Na górze Trzech Krzyży spadł z saneczek i 
doznał dotkliwych obrażeń twarzy 14-letni 
uczeń Zygmunt Tymiałowicz (Mostowa 7). 

— (c) Porążony prądem elektrycznym. 
Podczas zakładania jnstalacji elektrycznej w 
posesji Nr. 23 przy ul. W Pohułanka ule, 
porażeniu prądem monter Izaak Gens, któ« 
rego zdołano jednak przywrócić do życia. 

— (c) Parobek postrzelił wywiadowcę. 
W niedzielę nad ranem koło zaścianka- Stefa- 
nowo, gminy Niemenczyn. ' został postrze- 
lony wywiadowca policji Piotr Komar. 

+Wypadek ten miał miejsce w następują- 
cych okolicznościach: około godz. 5 rano 
idący do Niemenczyna Komar zbłądził z dro- 
gi i widząc w pobliżu dom zapukał do okna 
chcąc spytać o drogę. Po dłuższej chwili w 
oknie ukazał się parobek Makiewicz, który 
przypuszczając, że do mieszkania dobijają się 
bandyci, bez namysłu strzelił z fuzji, raniąc 
Komara ciężko w bok. 

Dla wyjaśnienia sprawy Makiewicz zo- 
stał zatrzymany. 

Zaścianek Stefanowo należy do b. urzęd- 
nika starostwa Wil.-Trockiego p. Przewło- 

  

Dziś premiera! Zespół artystów światowej 
MARJA JACOBINI, GABRIEL GABRIO, i ANGIELO FERRARI w obrazie p. t. 

„TAJEMIICH CYTADELI KINO-TEATR 

„MibbYWABE* 

Mickiewicza 22. 

DODATKOWA 
ORKIESTRA 

Dzis prewjera! Super Przebój Erotyczny! Wcielenie najsłodszej kobiecości, 
w grze VILMA BAN 

KINO-TEATR 

„KERIÓS” 
Wileńska 38. 

  

ckiego. 

reiki ęd- | | bokujemy ości ore; ac 
rem oprocentowaniu ra pierwszo: 
rzędne hipoteki miejskie i wiejskie. 
Zgł. Ajęncia „Polkres“ Wilne, Krė- 
lewska ?, tel. 17-80. —Т 

шп [Ме kupić solidny towar po 
’ najniższej cenie, 

niech zobaczy u Głowifńskiego. Po- 
lecamy pończochy, skarpetki, ga- 
Janterię, róże gatunki płócien, 
flaneli, satyn, jedwabie, kołdry wa- 

towe—Wileńska 27. 

    

    

RADJO 
Wtorek 28 stycznia 1930 r. 

11.55—12.05: Sygnał z Warszawy. 12,05 
—13,10: Poranek muzyki poprlarrej w'wyk. 
Ork. Polskiego Radja. 1) *Moniuszko— 
uwert. „Bajka* 2) Kosakowski - serenada. 
3 )Hildach—Wiosna. 4) Rubinstein—Taniec 
z pochodniami z operv „Feramers“, 5) Bi- 
zef -wiązanka z op „Carmen“. 6) Muzyka 
taneczna, 1310 -13.20: Komunikat meteoro- 
giczny z Warszawy. 16-10 —i6.15; Program 
dzienny. 16,15 17.00: „Wielcy wirtuozi*— 
audycja gram-fonowa: ') Herold — uwert. 
„Zamba“. 2) Chopin - Ballada Nr. 1, wyk. 
Robert Casadosus. 3) Giordano—arja Zz Op. 
„Andrea Chenier“, odśp.; Enrico Caruso. 4) 
Bizet—arja z op. „Poławiacze pereł*, odśp. 
E. Caruso. 5) Czsjkowski—serenada Don 
Juana, odśp. E. Caruso. 6) Scubert-Kreis- 
Ier—balet „Rosamunda“ odegra F. Kreisler 
1) Dworzak — Taniec "słowiański Nr. 1, 
odegra F. Kreisler. 17.00—17.25: Audycja 
dla młodzieży „Czego ludzie nie wymyśli?" 
opowie wujcio Henio. 17.25—17.45: „jak 
nie należy mówić po polsku, pogadankę 
wygł. jerzy Wyszomirski.  17.45—18 45: 
Transmisja koncertu z Warszawy. 18,45— 
1920: 24-ta lekcją języka niemieckiego. 
Prowadzi dr. Wł. Jacobi. 19.20 23.00: 
Transmisia opery z Katowic „Zygmunt 
August“ T. Jotejki, oraz komunikatów = 
Warszawy. 

m. 5. 

pokój Dow. się: wy! . ь е 
Bi Ogł ń LS 

ANT OAS 

Gabinet Dokėj 
' Racejonalneį Kosme- 

ESET AI AO R L I AOL OO 

AWAWAWAWAWAWATAWAWAWGA 
Wyszła z druku i znajduje się w sprzedaży we wszystkich 

księgarniach książka 

JANA PĘKOSŁAWSKIEGO, 
pod tytułem: 

„BlaPołomności 
Z okresu zaranią naszej niepodległości 1919—1024 r. 

na tle tworzenia organizacji „POGOTOWIA PATRIOTÓW 
zawiera: 

nas.ego kraju, bezprawia i wymiar sprawiedliwości, 
kracia, przywódcy narodu. rząd prawicowy, RZĄDY p. GRAB 
SK EGO, sprawa dyktatury i zmiany ustroju państwowego, 

przyczyny ekonomicznego upadku 
sejmo- 

nacji wyborczej, obóz narodowy, sprawa 
robotnicza i włościańskz, kwestja ukraińska i żydowska, biu 

sądowy i uniewinnienie członków Org. 
P+ P. P. — PRZEWRÓT MAJOWY i JEGO ZNACZENIE. 

Kto chce wiedzieć jak u nas budowano Polskę, powi- 

nien tę książkę przeczytać | zachować dlą swojego potomstwa, 

druku. Cena 3 zł. 50 gr. 

AWAWAWAWAWAWAW 

nać rozkaz. Nic mnie to nie obchodzi, 
że on się nie pokrywa z tym, który wy 
dano panu. Gdy sprawa będzie skoń- 
czona, zobaczymy, kto miał rację, — 
zakończył znacząco. 

Rizz'o nastawał: 
— Może więc pokąże mi pan papie 

ry? 
— Nie mogę. 

— Dlaczego? 
— Mam swoje powody. 
Krew znowu uciekła z twarzy Wło- 

cha, rzekł ostro: 
— Chyba jpan rozumiej że jeśli zro 

bię alarm i papiery zostaną znalezione 
przy panu... 

— Pan tego nie zrobi... 
— A to czemu? 
— Bo widziałem to, co jest w pana 

pugilaresie. 
— To zrozumieć możemy tylko my 

dwaj. 
Cyry I uśmiechnął się. 
— No cóż gotów jestem zaryzyko- 

wać. Rizzio! 
jRozmowa, zaabsorbowała ich tak 

bardzo, że nie zauważyli, jak ktoś ot- 
worzył drzwi, dopiero szelest rozsuwa- 
ącej portjery zwrócił ich uwagę. Odwró 
cili się jednocześnie: na progu stała Do 
ris Mater. 
Rozdział III. Bibułka do papierosów 

Doris przygląda.a się kolejno obu 
mężczyznom z których jednego wybra- 
ła na męża, a drugiego odrzuciła. Sło- 
wa, które deleciały do jej uszu, gdy 
wchodziła, napełniły ją strachem. Sta- 
ła niepewna i przestraszona. Rizzio pier 
wszy zapanował nad sobą i ze zwyk- 
łym uśmiechem rzekł: 

— Proszę, niech pani wejdzie! My 
z Cyrylem... : 

Dziś wieczór 
Kino - Teatr śmiechu i bumorul 

„Świetowid”” 
ul. Mickiewicza 9. 

sławy: NATALJA LIS 

DĘBLINIE" 

IENKO, 

| 

  

Potężny dramat w 12 skt z CZASOW PANOWANIA CARATU NA ZIEMIACH POLSKICH. Od godziny 6-ej 

BAŁAŁAJEK i MANDOLIN, e="*' seansów o godr. 4, 6, 8 10.25, 
2 ORKIESTRY. 

Bilety honorowe w dzień premjery nieważne. 

KY, jej partner ulubieniec kobiet WALTER 

„Pod Pręgierzem Ha 
(PRZEBUDZENIE) Zachwycający i porywający dramat współczesny. Wieczny hyma poezji, miłości i о 
cenia Perła produkcji amerykańskiej 1930 r. Seansy o godz. 4, 6, Si 10 Boca ООр ` 

сыг‹_›а;іе‚по piękna, porywa 
BYRON w najnowszej swej kreacji Ę E 

aby“ 

  

„AWANTURA 
Przygody dwoch cwaniaków, zakochanych w pięknej arabce. W rol. 
BOYD — bohater filmu „Burłak z nad Wołgi* i Lois WOLHEIM — 

Dla młodzieży dozwolone 

ARABS$KĄ“, 
gł: arcypiękną MARY ASTOR, WILLIAM 
niezapomniany buiba z filmu „Burzą*. 

  

Kino Miejskie 

SALA MIĘJSKA 

ui. Qstrobramska 5. 

Komedja w 8 aktach W rolach głównych: 
Nad program: 1) „WYSZEDŁ ŻUCZEK 
FILMOWA P. A. T. Kasa czynna od godz. 3 
program: „Z 

Od duia 28 do 30 stycznia 1930 r. będą wyświetlaze filmy: 

DNIA_NA DZIEN*, 

„Gorą kawalerski stanć 
MARY BRIAN, CHESTER CON as 

NA SŁONECZKO* R.CONKLIN i W-C— FIELDS. 
Komedja w 2 aktach. 2) KRONIKA 

m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następay 

  

Kino = Teatr 

„Słońee* 

Dziś! Nowe wydanie wielkiego filmu przemysłu polskiego 

(TAJEMNICA TAKSÓWKI Nr 1051), Wspaniały dramat erotyczno'salonowo-sensacyjny w 14 aktach rež. 
ul. Dąbrowskiego 5 Wiktora Biegrńskiego.) W rolach głównych: urocza MARJA BALCERKIEWICZÓWNA. 

HALINA LABECKA, Wiera Pogorzanka, oraz polski 
wystawa. Bajeczna gra. Bogata treść. P.ękne zdjęcia. 

bo] 

| еноное пентуо В 
BEBIEZEREM Mieszkanie 
Lekarz-Dentysta 5 cio pokojowe 

MARYA 

Ožydska-Smolska 
Przyjmuje: od 9 -12 

od 4-6. Ofiarna 4 

Kalwaryj- wynajęcia. 
1, ska 69 m. 

    

tyki Leczniczej. umeblowany do wy* 
Wilao, 
a 31 a 4,m. 18. 

ОЙ serwuje! dosko serwuje, dosko- 
nali, odświeża, usuwa poc S 
jej skazy i braki, 
Sztuczne opalenie ce- 

sów i łupież.  Naj- 
nowsze zdobycze ko- 
smetyki racjonalnej. 
Codziennie od g: 10—8 

Ww z. P. 43 
m 

SKGŚLERKI 

Potrzebni: 
Buchalterka, 4 skle- 
powe z kaucją po 
500 zł, 8 agentów, i 
dobry majster d che- 

um micznego praria i far- 
bowanią. Poszukuje 

o | się właścicieli skle 
pów, którzy zechcą 

ikaszerkaśmiałowska otworzyć przy Swoich 
oraz Gabinet Kosme- już sklepach —kanto 
tyczny usuwa zmar- ry—filje przyjęć bie- 
szczki, piegi, wągry lizny do prania wy” 
łupież, brodawki, ku-. nagrodzenie 20 proc 
szajki, wypadanie wło: od obrotu, oraz na 
sów. Mickiawicza 46 prowincji. Zgłaszający 
——— Si6  Muszą cOsiadač 

2 DOMY Įswiadectwa i dobre 
DREWNIANE  Z V referencje. Zgtosrenia 
ogrodem OwOCO' | —osobišcie ulicą Ci- 
wym sprzedamy za |cha Nr 3, (zaułek 

2.000 dolarów 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. 0 | 

wo Mechaniczną 
Pralnia bielizny, od 
godz. 9ej do 10-ej 
rano. -g 

— Kłóciliście się o jakieś papiery, 
słyszałam, — odpowiedziała zimno, — 
nie chciałam przeszkadzać panom, ale 
Cyryl obiecał, że mnie odwiezie do do- 

mu, przyszłam więc powiedzieć, że już 

czas. ok 
Obaj mężczyźni spojrzeli na siebie. 
— Ach, tak... naturalnie, — zawo- 

łał Cyryl, patrząc na zegarek. — Prze 
praszam ipara, ale ja... Ša 

— Betty jutro rano wyjeżdża do 

Szkocji i chce się wcześniej położyć. 
— Wojna wpływa umoralniająco! 

— roześmiał się Włoch. — Jedenasta 
godzina, a wszyscy już w łóżku? 

* Odprowadził [Doris do: drzwi, ale 
sam pozostał w gabinecie, pod pretek- 
stem, że musi zatelefonować do domu, 
że wcześniej wróci. 

— Obiecałam panu, że będzie pan 
mógł jmnie odprowadzić, — powiedzia 
ła, — ale przykro mi, jeśli przerwałam 
panom... 

— Przeciwnie, jestem bardzo. rad, 
— — zapewniał. Mówiliśmy o głup- 
stwach, o sprawach klubowych. Mam 
osobiste |przykrości. 

(Doris; zatrzymała się da badawczo 
spojrzała na narzeczonego. 

— A groźba... wydania pana? Sły- 
szałam to... nie mogę nie zrozumieć... 
Cyrylu? —* 

Scisnął mocno jej rękę. 
— (Ciszej, ukochana! 
Zmieniona twarz Cyryla, powstrzy 

mała ją od dalszych pytań. Czuła, że 
stanęła wobec jakiejś niezwykłej taje- 
mnicy. Coś mówiło jej, że powinna usłu 
chać go, milczeć i nie pytać. 

Weszli do sałonu. aby pożegnać się 
z gospodynią. 

Byfild wyszedł już, 1 reszta towarzy 

powiat Rządca-zkonom, 
i LOKALE & 

EB omy om sce: Kl 

z33 m. 2, B. S. 
kuchnią, wygodami do 

Bara- 
nowski, tel. 11-10. -0 

= Ц DOLAR 
Jais Gi intel nasz zupełnie NOWY 

rodzinie do DOTĄD NIEZNANY 

j. WARUNKI dla nabyw- 

najęcia. Śniadeckich 3, 

I POSADYĘ 
ty+ Wypadanie  wł0< IWANA M OWURNA 

Gazowy), 1-sza Paro- szczeniak, rasy wilczej Żądajcie 

osiadłość = pad 
Wilnem idealnie 

nadająca się па 
ogrodnictwo do 
sprzedania oka 

zyjnie 
Wileńskie Biuro | 

w sile wieku, z małą 
rodziną, oraz z długo- 
letnią rolną praktyką 
poszukuje posady. 
Wilno, ul. Lwowska 

0 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. =0 

Węgiel 
ców i _ zastępców AO A ki owalsi NAJKORZYSTNIEJ- | koks / dostarcza 
SZE POSZUKUJEMY w woząch zamknętych 
zdolaych, dobrze „Wilo gal“ 
wprowadzonych ZA- 
STĘPCÓW pod naj- Styczniowa 3. 
lep zymi i rzetelnymi Tej '18—-17. 

warunkami. Natreks ЗН 
miastowe zgloszenia: 
Matopolska Kasa Kre- MAVAGAM 
PRON y4 [| 
mynAWAg PŚWAAWE 
KOPĄ | SPRZEDAĆ | Erzylmujemy 
WAWAFSEM ' 

  

  

    

Zastępcy losowi! 
FORSO : NA sprzedaż 

ÓWEK ułatwi 

system kombinacyjny. 

4 

    

  

   
   

przepisywania na 
maszynach 

Mch powiecie Jia 8] Wileńssie Biuro 
Ww zkim majątek, || Komisowo - Handl. 
obszaru okoto 200 |į Mickiewicza 21, 
ha, z ładnemi za- jl tel: 152. 60-07 
budowaniami,kom= 
pletnie zagospoda- 
rowany, w pobliżu 
st. kol. do sprze- 
dania na dogod- 
nych warunkach 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. —0 

TYSIĄCE 
łądka, wzdęcia, 
cze, bóle, 
ność, 
ogólne 
et cetera, 
zdrowie, 
ziola  sląwnego 

  

  

6-0 fygodaiowy 

do sprzedania. 
wiedzieć się: Sło- Adres: Liszki—Apteka 
wąckiego 8 m. 6, do 6655 -# 
8. 4 po południu. -© N=Nn=—nnuu—u—=——— 

Do: KA. pouczającej. 
i 

stwa zabierała się do odejścia. 
— Spotkamy: się o dziesiątej? — 

umawiała się Betty z jedną z pań. 
— Tak, jeśli do tego czasu nie zo- 

stanę zabita przez bombę z aeroplanu, 
— roześmiała się młoda kobieta. 

— O, w Szkocji będzie pani zupeł- 
nie bezpieczna! — uspakajała ze śmie 
chem lady Betty. — „Żółty Ptak" nie 
ma tam nic do roboty; jesteśmy biedni 
i nieciekawi! : 

— Z przyjemnością odpocznę na 
wsi! — zapewniała lady Joylii. — Pan 
również tam' będzie? —zwróciła się do 
Cyryla. 

Hammerslay (drgnął i potarł czoło, 
jakby odganiając natrętne myśli. 

— Zapewne, — odrzekł wahająco, 

— z przyjemnością jprzyjadę. Napewno 
przyjadę... Nie mogę tylko określić ści 
śle kiedy. 

— Wszyscy partnerzy Cyryla rozje 
chali się, — zauwazyła Betty, — nie 
pozostanie mu więc nic innego, jak bu- 
dować kurniki. 

— To bardzo ciekawe zajęcie, — 
uśmiechnął się blado. — buduję je we- 
dług własnego pomysłu. 

Doris nie chciała słuchać dłużej bo- 
lesnychi żartów nad narzeczonym, poże- 
gnała się więc szybko i pobiegła na gó 
rę, by się ubrac. 

Wkrótce oboje znaleźli się w samo- 
chodzie Cyryla. 

Doris była głęboko wzburzona. Sce 
na, której była mimowolnym świadkiem 
wydała się jej niezwykle tajemniczą. 

— [е5!ет przyjaciółką Anglii, — mó 
wiła z przejęciem, ale, jeśli niemiecka 
krew, która płynie w żyłach pana, nie 
pozwala mu spełnić obowiązek Angli 
ka, może mi pan Śmiało powiedzieć! 

RUDOLF VALENTINO — IGO 

chorych na katar żo- damskich 
kur- Suknie balowe, wie- 

niestraw- czorowe, oraz płasz- 
brak  apetytu,cze po cenach przy- 

osłabienie stępnych. Wykonanie U. w 
odzyskało eleganckie. Pzyjmujęimię Adama Wojciue 
używając też uczenice do nauki kiewicza, zam. we wsi 

na kroju i szycia. Wy- Szakimy, 
"cały świat Dr Dietla, uczenie się zapewnio- brodzkiej, unieważnia 

Prufesora Uniwersy- ne Skopówka 7 m. 8. się 
„tetu | Jagiellońskiego. ostatnie 

bezpłatnej dziedzińcu. 

premjowana piękność 
SY M. Wspaniała 

PRZETARG PUBLICZNY. 

3 Okręgowe Szefostwą Budownictwa, ogłasza przetarg na robety stolarskie w bu. 
dynkach baonowych — w Wilnie 2 budynki, 
w Motodecznie 1 budynek, na dzień 4 lutego 
5 ARE ae Das A o godzinie 
min. w r. Szef. Bud.,w Grodni 

ul. 3 Maja 6. to 
zczegóły przetargu podano w gazet Monitor Polski i Polska Zbrojna. , 2 3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa. 

L. dz. х od dz. 100/Bud. 

A UDZIELENIE POŻYCZKI od 
Z 2.006 - 8.000 zł damy pokój ume- 
blowany, odremontowany, słoneczny, 
z opałem, Światłem i telefonem, 
całkowite utrzymanie, procent we- 
dług umowy. lsformacje w Biurze 
Ogłoszeń S. Jutaną Wil i :c- ka AAS jake 

Majqtek 150 hu 
z zabudowaniani i inwentarzem do 
SPRZEDANIA NATYCHMIAST lub 
zamienię na dom w Wilnie. Gleba 
dobra, komunikacja autobusowa. 
Warunki dogodne. Adres: Wilno, 
Mickiewicza 31 „Studant*, —£ 

"SALA 
PRACOWNIA 605 BY 

stuojėw, (RES M МОН ( УСа 

gubioną książecz= 
6 wojskową, 
ba przez P. K. 

więcianach. na 

  

  

gm. Pod- 

—o 

WŁADYSŁAWA Unieważniam 
kwity dwa lombardo- 
we Nr 56783, i 58286, 

    wejście w 

ARKA tzsioce 20 sbcznia. 
KORT 1-8 

Zrozumiem to... ale dłużej nie mogę zno 
sić milczenia pańskiego!Muszję wiedzieć 
prawidę, jakaś tajemnica otacza pana. 

— Tajemnica? — przerwał szyb- 

ko. — Doprawdy, panii ma zbyt żywą 
wyobraźnię! Zbyt dużo myśli pani o 
wojnie. Niema mowy © żadnej tajemni- 
cy... Cyryl odwrócił się i spojrzał przez 
okienko poza siebie. — Ludzie to gnie- 
wa, że siedzę ze złożonemi rękami, pod 
czas gdy moi rówieśnicy są ma froncie. 
Jestem wobec tego bezsilny. To wszyst 
ko. 

— Alz to do pana nie podobne? 
Przecie wojna, to sport! 

— Być może, ale ten rodzaj sportu 
nie odpowiada mi. 

‚ — №е wierzę panu! Nie mogę u- 
wierzyć. Zbyt dobrze pana znam, abym 
mogła uwierzyć. 

— W tem właśnie tkwi tragedja;— 
szepnął smutnie (Cyryl — obawiam się, 
że nie znasz mnie wcale, ukochana! 

— Tak, dzisiaj nie poznaję pana! 
Zdaje mi się, że pan chce się mnie po- 
zbyć, rzucić mnie. ! 

Gwałtownie objął ją, przytulił i po- 
całował. 

— Broń Boże! 
— Więc: powiedź mi, kochany, co 

cię smuci, — szeptała prosząco. — Nie 
powiem nikomu, nikt się nie dowie. Ce 
zaszło między wami, dlaczego Rizzia 
groził panu. Przecież nie mógł grozić 
za to, że ja wybrałam ciebie. Nie, wiem, 
że tu chodzi o coś innego! Mimowoli 
podsłuchałam i przeraziłam się! 

  

Wydawca St. Mackiewicz.   Redaktor odpowiedzialny Witoid Woydyłło Drukarnia „Wydawni ciwo Wieriskie”, K 

  

чеа 24 

Wampiry Warszawy.


